
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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Ἔα 

ΕΥ̓ΒΙΡΙΘΙΒ, 

Α ῚΡ ᾷ ὶ' ὃ Φ ι. 8. 

ὁ σ᾿ και αν μρτι 

ΕΣ ΕΟΤΙΘ ΑΘΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΥ͂Β. 

ΟΠ νοταββιηνκ' 

.Ή  ΜΟΝἊκΚ ΓΙ 

“αν 

ἘΜΕΝΡΑΤΙΟΚΕΒ 

ΘΟΒΠΟΕΒΆΕΟΙ ΗΕΒΆΜΑΝΝΙ. 

ΠΙΡΘΙΑἝἙΙ͂ 

ΒΥΜΤΙΒΥ͂Β1 ὦ ΠΙΝΑΆΙΘΗΒΊΙΙ 

ΘιοΙΟΟΘΟΟΧΧΙΥ. 



Φ. 

" “2.94:5σ.2 

1885, ὕ8Ά. Δ, 

ΟἸΣΡ οὗ 

79 Ἐϊοὶσθ οὗ. Ο. ὦ, ΒΒ ολύομι 

Ι ᾿ 

ἰ 

η ; πο 
ἘΠῸΣ 
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ΡΒΑΞΕΒΈΑΛΤΙΟ. 

1 Αργαυῖαβ, αυΐϊ τϑάἀδηγοσγαὶ οἱτὰ Ἰπποο]!Σ οα]- 

τἰομοπὶ ΑἸΟΘϑι 1415, Παρὶοϑὸ ΠΡ ΓΘββασῃ η0]- ᾿ 

Ἰοτσαπσαθθ Ὠομπλ πα. υϑῈϊ" Ἀσοοχητηιοἀαἴδτχη, 

αυτά τεουαϊὶ 1118πὶ ξαθ]ατὶ 116, υὲ μά0]ε5- 

οομςθα8 Οταθοᾶ αἰδοῖ θυβ ἃρία δδϑθδ, δὐ- 

Ῥοετοῖ, 6. Ἠεπηδπηῦμι δὰ ἀ6 τὸ οοπϑαϊαΐῃ, 

δα] 46 Ῥοιῦ ΑΡ δὸ, ἀξ 1058. Δ αυϊὰ 6ἀ- 

ποϊδῦουυτλ σοὨς δα γαῖ, 158. δὶ ἀοίον ξαϊῦ, 

οὖ Ῥ]ογαβαθθ ΜΟΏΚΙ, ραῦσοθβ ὟΥ ἀϑξδι 8), 

ΑἸἸοσυσλα δ δηΣ Δ ἀνοϑομδθ δ ρΙ 6 η 448. οὔ“ 

τατεῖ, αυοά ροηι8 ἀυσῃϊαπὶ ἔσσχθ: νου ΟΣ ΣᾺ 

ξουτι} 96 ΘΧρ σα πᾶ16. Ἰοσογυχαυδ 5171 1 

Ομ ΡΑΓΑΟἢ6. ΟΟΠΠΠδτδῖαῦ, ὨΟΩ ἰηἰταοϊαῦ- 

ΘΠ ἔΟΓΘ 115, (ὍΣ ᾿βϑύχη σπδπὶ ἱγαρι ΟΥ ΠῚ Ψνεἶ, 

Ἰοηΐ σορῃοόβοαγο: ζἠομεμάοβ ἰδίημδα ἃ 1ηΔρ15. 

Επ5 εδ88 ὑἰόομε8, 26 πάγη, αὯ8 15 
| δι 



. -ὕ.......ὕ ΥΥ͂ 

1119 οὐβοσνδίίοῃῖθυϑ νοὶ Ῥάσυσι ,Αἴ1η6 δβϑθηῖ,. 

νῈ] πο αοἰερδηῖοσ βοτῖρίαβΌ [0568 ἱπῃρογι 

δι θη ἀδ!οηθθ οἵ δχρ]οδίϊοιιεδ, 488 αυθτα 

πῃ 508.0115 Αοδάοχηϊοῖθ Α]οδδη ἰστδοΐασγοϊ, ἰῃ 

οματίδϑ οοῃϊεροταῦ: αυϊραθ δἀάϊάϊῃ ἀ5βογία- 

Πόοηθῖὰ ἄδ 1114 ΕΠ ρ᾽ 415 ταροδαῖα. Αἀ κύξιϑ 

Ἰρίταν ᾿Ἰαἀϊοῖθπη ταχία5 τοποῖϑ δϑῦ, ὩΠΣΊΘΥῚ8 

ψευβαυπι οἀϊῖοη5 ΜΜΟΩ]ταηδ6 56 ΥὟ ἀδῦθτμδι- 

αἰαπὰδ β:τμαὶ ἀ βου! ρ 18, “π6 πυπηοτοϑ ἱπ Βο- 

τατα δἀποιαοηίθτιβ ταυϊαῦΐ πδοθδ86 αϑβϑεῖ, 
ζ 



᾿ ΘΌΡΟΡΒΆΒΌΙ ΗἨΒΆΜΑΝΝΙ Γ 

ΘΙΒΒΕΒΈΛΤΙΟ 

ΠΕ ΕΥΆΤΡ [018 ἈΜΟΕΒΈΙΕ, 

1 09 ευπέ νοῖο ΤῺ ᾿Ῥοοϊαγύτα Ἰαπάαπάϊ υϊταροτδη.- 

ἄταιθ Υἶδθ, ὑπᾶ, ((ἀππῖ μοσπιᾶῖα ἐονππὶ δ οᾷβ ἰὸρ 65 
4888 ἦρθα ΔῊ πϊαχά οομεἐποπε ΘΧΊ ΘΙ πιαϑ ; ἀμογαὶ 
{πππὶ Ὁ ΠΔΘΥ πστδ, Ῥοοἴδθ ΗΙ: 4πϊΦ΄ σοσυσι τεοξμπι αν 
8858 ἐυΠ|οανετίπέ, ᾿Ἤὸ μοβίθυτὰβ ἔβοοτθ υο]6 ἴπ Ἐπ 
τἰρι 15. ΑἹοοϑᾶς, ᾿ Ἐχδάίτιπι. οὐδὲ δητ (15 ΠΡΟΠ Σς 
Ἀρο ποι, βεσυχθηΐθπι - Αὐἀπιόϊό, ὈΥΟΡΙΟΓ Ρἱειαϊδήν 
ὙΪΓΙ βιαβῖ886 Ῥαγοὶβ, αἴ υἹϊᾶπι οἱ ᾿σηρίαϑ ῥχοάαςο- 

τρῃΐῖ, 81 ἃ]Πὶ8 (19. ὕΓῸ 60 σῃοτὶ γ61}6} [14 ἀυικάην 
6886 Α]οοβπ, σο μι σθη) 615. βοα οδι, ααπήχ ββδαῖ, 
ταοτί δ, τοϊ556 ἱπ ὙΠαπι, διῦ6 4ποα Ῥγοβεγρίπα δαπί 
γοιρ Πἀγοῖ, δῖσθ 8ἢ Ηδγουΐο υἱ 115. πο υι5. οσορδπι. 
Ηος ἀγρυπιοηϊυϊῃ, 81 Ταροοάϊαθ δρίδηπιη οβϑί, Πα 
ἡ 60΄ ραϊοὶ ν]46 ἐποομητημχ 6558, ιοᾶ πᾶθο ποις 
ὙΩΣα5. 651, 86 ἀπαγιπι ἐΡυ]αγιπι τηαΐοσια, Ὁ πδτιαν 

ΑἸτοσὰ ορηαμλ ΑἸ ϑ 15, ἅΠτοσὰ" τοάϊταπι ΔΡ Ἰηβογὶέ 
οομϊηοαῖ. ϑοᾶ ἰδπηθη 5ΕρΡΑΓΔΤῚ δᾶθς 118, τξ 5018 

ΠΊΟΥΒ ΤὩΠΠΘΙΙ5. ἰγαοίοίαγ, οὐ ταῖν δμΐομὶ Τοβαϊμησ 

Ἴπ απ, πο 6ϑξ Πἰοἰτατα. Οὐυπι ΘΏ1ΠῈ 5018 Π1115 ΓΟ. 
ΥΙΧΙ5586. ΑἸ βΏΠ, ἐπιρογίδοϊδ οὐδ τοὶ {116 παυταῖίο, 

4 

Ἢ 



--- νι ------ ἢ 

ἃς Ῥ6η6 ἱπδηὶς υἱ δου τταν οἵ πχοῖα8. οχμηΐβ οἵ π}186Γᾶ-- 
[ο, 51 14 ἄδϑιυιῖ, ψυοᾶ οφἀραΐ τοὶ εβὶ, αἱ σϑβ παῖ 
Αἄιηοῖο Ρἷᾶα ἀχὸ. Ιλ ἀρε πο αδυ τη 1Πι4 ααυζ 
ἄπαραβ οομίϊη18 ἄοΡραμαῖ ᾿παροοάϊίς Ἔχροηὶ, ϑδαῖ 
ΠΟΓ5 ΑἸΟΘΘ 115 οἵ τϑαϊταβ ἴῃ πἰῆᾶπὶ ογαηῖ [ΔΡυ]ατπλ 
σοηΣπησοπάα, ἀο ΡΡΙὰδ 1184 μετά 1186 οταῖ. Νάπι 
.δοσπηᾷα ἱσᾶροθάϊα νἱχ Ἰἀομ δηλ πλθῖ} τ] ΒΘ ΓΘ ΟΠ] 6110 
χηϑίογίατῃ ΒΑΡ μἰβδβοῖ, [τὰ ἐδείαπι νυ ἀοῖαν, αὐ ἘΌΓΙΡΙ- 
465. ΤΘηλ ΟΙΏΠΒΏ, ἨΠᾶ ἰτᾶροθάϊα σοτργα θη οπμήδχι 

Ριϊάνοξ, Θὰ φάνη, δοαῖ οαοίοσὶ σζαθοοόσαμι ροεῖδα 
ἸΤΆΡΊΟΙ, ΠλΑΡῚ5 δϑῃϊ γαῖ, 4πυδπι βοίσοϊ «14 οθβοῖ ἰγτὰ- 
δοθάϊα, γρυπιθηῖππι ἔδρυδα οὺ πιοῦο ᾿Θοπιροϑιξ, 
Ῥγμμσα, Σηἰτοάυχι Αρο πθπι, {π| (ποα Ταὶ οί 
διαρῖο} ρβ8θῖ, άρῃριθ νι θραίτ" ῥσοίοσο ἀρομάο, 6 Χ- 

, Οἰδπάδοαυβ 9061 46 ἀυχηο Ἠδχοῦ] 8. Ταπι, αηὰο 

-- 

ΖΩΔΗΙΘΘΠΟν βθγαξ ῬΙΟΓΙΘΙΟῚ ΠΘρΘβδ88, ΠῸὰ ῬΆΧΟΔΒ, 

μη. ,οἴδι ργαθίροῖαφ [Δ18; ἴδπιθμῃ ποῃ 1ρ886 Ἰποῦῖθμὶ 
Ἱπηξασαῖ, 5εα Ογοῦχσι,. 815 θηΐτι σοσδριπλβ {61} 
Ογάροι. Θάγατον ἠϊοππῖ, ἱπ οομεβρθοίσμλ ρτρά τ νο-- 
ἴαϊϊ, [5 ἀθτι8᾽ 400 ἸΘΥΓΙΌΜΙΟΙ οϑϑϑῖ,.. αἴσα γεϑίβ 1η- 
ἀμῖι5., αἵ ΣΤΟΝ Ῥοῖρδ εχ συ. 846. οἱ θῆβθ διμχᾶ- 

ἴα8 γαῖ, υοά οδἴοπάπηξ ν. .76, οἴ δββεᾷᾳ.: Νόᾳῃθ 

ΘΏ1π| βρθῃᾶ 115 ἈΡΙ4π6 ξογηλβ αἰ ροϊεβί, {πμιᾶθ, ἃ 
Ῥιοἴοχίθυ8. γα] δἰαῖιθγι 8 Ἔχργίπγψηζαῦ: 14 ψιοά μᾶς 
1ρδ5ἃ πὰ 76 ΠιΟΉῈΠ 1 65ϑιηρῖμϑ.1ὰ 11}06110, 4πθπὶ βογιρϑιῖ 

46 Μογῃβ ἂρυα νεβἴεγεβ βιπιυ]δργῖβ, νοὶ], Χ. Ορεγαμι 
Ρ. 184. 8.44. 118 πῃηογε5 μηιοῖα 1πῃρ]ρῖι5 βρθοϊδιογ 5 
ΟΒΟΓᾺ8 Ργράμ, , 4} βρογδηάσῃχ {ἰπηθμάαχηνο 511 (86 - 

ΤΘη8: 8δᾷ 4068} ΘΡΊΘ588. 6Χχ δϑάμυυ5 ἔλπγ]α, μιεἰαΐομλ.. 

ἈΔᾺΡ. 15 ἤποιι. ν 88 ΔΡρΓΟΡ ἢ μᾶγΓΘ βθμ θη 18. Θὰ Σ- 
ταὶ, Ἠϊηο οἤορο ἃ ΪἸμρία δά Ργθοδῦομθμι ἀθογπι 

ϑρηνρῦβρ, Θχθυῃῖ [ὉΓἃ5 Αἀημοῖας εἴ ΑἸ]οθρι8, Ἰβπλθη- 
ἴα 4.6. ΒΟΓΙΘΠῚ 5081, ὅπ, μγαῖε8 ΘΟ} δ πεμμλθοῆι. ᾿ 

᾿ 

΄ 



-----ὀἝ ΨὙ1Σ ------- 

Ῥυ5 δον» 98 δἰ δὲ νδ]ἱεδιουπῖ, ἰδηραεβοθας ΣΑΌΪΙΟΣ 6 Χ- 
5Ρρισαῖ, ᾿Ἰπᾶθ Βεῖω5 οἱ αφυκδβίαβ ριοχὶ Επχπθὶι, Αἀχμριὶ 

ἂς ἔχμοχο σαἰΐο ἔδοϊθμο μχδηάαῖα (Βουίᾳαθ ργᾶδοο- 

αὐτπι Ρἷδθ ξεχηΐπαθ, [Ρὲ οὐδ Ηδγοιοβ αὐἰνθηϊς,. 16: 
χηθἄὶθ ἐαος ἐσ ΤἈγδοὶα δράποξαγαβ, 4ὉΣ τὶ οδυϑι 
δδχῃ 1ΠΠ6ΙῚ8 β1ι} ΟΠΟΥΟ ΘΧροβαϊξ, ἃν Αὐἀπιοῖο, ἀἰϊοπαθ 
ΧΟ] 1618 [Π118, ἢὩ6 δηϊαπθμι Βοθριΐθαρ γοσὰ 60}: 
ζεοββϑίοπθ 8 ΔΘΩΊθ 15 8118} ἀοίογγθαϊ, βἰπιυΐαιῖθ, Βοβρὶ- 
Ὧο φοχοριασ, 1ΠΠ|δπὶ δοσρεϊα!αῖοπι ἘΡῚ:΄ Ἰαιάδπιῦ 

σόν, οἴἕοσμον Γυμ 08, 504 πβόοσαπι ΟὈΣοὐἑ ῬΉΘΓΟ5, μαϊὸν 
Αἀπιοὶϊ, οΥπϑιηθηϊᾶ 18 ΒΟΏΌΤΟΙΣ τιοτΐδα αἰἕοσθηδὲ. 
9 ἃ 8]1ο, φυοά, ΠυδηλνΊ8᾽ βθμθχ, ὨΔΟΣῚ ῬΙῸ 6Ὁ πο: 
Ἰυογῖῖ,. τᾶν ενρ ΟΡΙΥΡδαΓ; ἀπά λδέξίβ : υἱοϊβϑίω ἐπ 
ἍΠΠπ|πὶ σΟΠν}0118 ᾿Γβῖα8. Ρὲῦ : Π8 ργοροάϊε ἕπου, Τυτα 
οταβ δργβϑδτιῷ τ) δῖον 49 'ραγιμη σησδονιν τπουῖτ 
Ἡδγουλθ Ὀομαπογίξαρ, ᾿χπθπαι χποχ ἧρ56-- οι 
Ἡγοὺ]65, Ῥ8Ό}]π| ΒΡροΙιβ, πιοποῖ, τὲ ψ 86: ᾿πεῦΒν 
δι δΏμι5 ἐγαδίαγ ; απὸ Σῃ ρΟΠσχῆο πΒὶ ̓ ΑΙςἐβεπ 986 
486 χπογίπα δῖ οορπονῖᾷξ,: Κτανίεν μιάἀὶσηδέυν. δθῖη 

χποὶ 051, ΤΣ ἴπ ἴδηΐο ᾿βοβΒ 9 πσῖα μοϊαποσιε, σοι 
οἰὐταϊϊᾳαθ τῇ ΟΥὐοὸσ οὐάρορθ ταυ]ίογοαν, 1.}ἀοτοτβο: δὲς 
ΘΧβΘ 115 ἃ ἀπιοῖσ ὨΔ6π|8θ' δὲ σοηβοϊα οπ65,.. . ΗΠ σοι 

αἰ Ἤστγρυϊοβ, ΔΙροβΌμα(ο. γ610 ἐροΐατα- Αὐπιεῖο,. υἕ 
ον στάδια φυα 6γ πὶ, ΠΌδπι' ἐπ; οομιδοχεοι σποάαϊνε 

Ῥτο Ὀγδθηνο, ΒΟΟΘρΟΡΙΣ, βορνδηάδτη ἄομθδ' 5 Ἔισασια 
τονογίδειν σοχητη τς, Π|ο: ῬΘΟΙΡΟΓΘ τϑουδϑῖθ, ἔδιχο 

ἄεπι χεπιοῖο Ὑὑθῖο, 486 81) υῤβἴθπαϊδ, πισροίκίαθ σὰν 
ἄυμυπι οἱ ὑοοὶϑ δὰ Ἰηϊοσαξοίϊπση 6856, ἄοπθο. ᾿πι8ἴγαϊα 
αἴ, ἴτὰ [αὐοῖϑ Ργϑοδηῖθ Αὐπιοῖο. Διδοσάϊε, Ποου]ας. - 

Αμογίαπιοβῖ, 51: δ ϑυπιοξυπι βρορίπιαν; Ἠεγοῦ 
15. ῬΕΓΘΟΘΆΙ. 60 ἢμθ) ΠΘΟὐΒϑα 8111 6588, 156. ἀεδχΐ 
τοὐποῦο: ΑἸ θδι1618. α΄ ἐαρσίόβ, εἰπθ "απ: πον. Ἰηἴθν 

στὰ οδϑδῖ. ἔμπα. . Αἥὐ οἰίδσιι μοϑϑὶ5 ἐγβ σα 'ϑᾶτῃ ΡῈΣ- 



βοδεν τραχεῖ, - ΝΑ Ἡρζου]θ ᾿Δριταοῖό αἰδῇ υρο-- 
ἐδ, 211 τόθ πῖβ, 864 π16}16 ἀυτηϊαχαῖ ρὲ 6 0116. οἂτ' - 
Τλ6 ΤΟΙ τὰν, οἰοσίαθ Ῥοίπαβ, {πᾶπλ ἰγᾶροθ θα 6 
δρϑοίθμλ 'βαρδηβ. χα ϑῃΐμι 1ϑἰᾶ, (86. ἰῃἴε ῬΠ6- 
Σρῖθπλ. ἢ. Αὐπηοίαπι 681, 16.518 αἴ ΡΟΡΌΪΟ σδιιβϑασιιηκ 
Θἰϑοορίδῃοῃθϑ δηϊδηΐ:, ἐαπεῆοεόι; {πη -(ποα δὰ «δγ- 
δαμπιθηϊαμς ἐμ αΐαθ (αὐ ἀῳπδμι οοπβεγεθί, ἠβογία αϑές 
Νοψαθ παι αι ὁθὲ, σοπυηραχαία, πὶ δ μαναὶ υὐγαΐθηϊ 
ϑιηλχθοσιπι 16ἢ; σθηογοβιϊδίρμα οβίεαϊ, τι τᾶ σ 5. πδίαχα 
ἸΦ 86: ΠΡ ΚΡΡΟ χα Ομ ϑαλ: ἸρηᾶνιΔ8. οοηηθαῖ; 118 
Ἐξ. Δηβθηϊσσα . Π]ΟΓΘ871|6θ. ἢ πιὲ68 ἐγαροοᾶϊα σραυ δῇ, 
ὧπι 5018 ἱντϑαϊανητιὰ ΑἸ ϑβεϊ4θ.. ἴῃ Αὐἀηλθῖο ϑηΐμι, ρπαϑὲ 
ἔερ διῃιόσουι : ΓΟΒλυ σοι Ῥ1οἰδίθ 6116" Ἔπμᾶ βοβρίΈ68, 
ἘΔΒ1] οϑὲ.: φοῦ ἸασἀαγΒ.: πρόαμλ, Δ ΙΒΛΙΡΑΓῚ. μοβδίωγαβ, 
πίη πε βτηνίι: ΧΙ ἄοΣΙ αριπρ μοίοϑῖ, - φιοα ἰς, ἰδπᾷ 
ΔΧΗΔΠΘ ὈΧΌΚΣΙ9 5180 'ῬΤΟ: 86. Θ8Πλ πο]. ραξαγ. - Αὰ 
Βϑϑανὶ ποι: ροϊοοῖ, αἷδὶ {Ππ4, 1ῃ {π0 δἰπιθια ΦΆΡΏ]8Θ 
Ῥοθεία 688, τὶ τηογυάδει ὉΠῸ σηδεῖίο Α]ρδβὶῖβ, τηπῖδεε 
ΒΟᾺ Παπΐδ, ἰὰπχοη εἰβφεσθ, ροοίθην. ροθῖ586,, πὶ ᾿Δ64:- 

. ζηρία5. πη, Ταηΐαπι  οηῖδ. γι, 5366 ὀϊαπὶ ΤογῈ 8. οἱ 
κὰασοΐ αι πίδογόζαν:. ὅίω ΣΝ Θηΐπὶ ΒῸ}- νὴάεῖ, ἴἴᾶ 
ζϑϑι Ῥοίϊα 586. Σηβἰμταϊ, ΟΣ 1πβοῖο΄ ἔπμδγιο" Α]Ἰοθϑ μα. 50 
“που; στον 856 ἀρρανονοῖ, 186 γα ὸ πιμιο;:. φποη δα, 
Σ΄: τοι πνμης τοθατιθοι ροββοῖ, ἴδ διρουβοσγοῖ 
ἐσ]ουοιὶ 9 8.}.,. 1. 586΄ μούξιϑ. τὸ 1116 Σποῦ]. ραγαϊυμι 
Θεϊεπάρυδί, - ,ἱ βϑύψασθ' 'σατη ᾿Ῥοβαθί, π6ο) υὐΐϑ: Θχοδτ 
ἔθη ΠΠβθος “πίτοαθ Ῥᾷγραϊε Ὁὐδθο5 «θϑευοκθί, οι 6 

Σοσθηϊο .Βη} 6586," (πὸ Πόθαγιϑθ ΟΠ] ρδδε ἃ 86 Ροβδοὶ 
ϑνθυΐοῦθ 4πῆχα πμα. 8. αἴΓΘ.. 5610} ΟΡ χθοῖάμι, ψξα δἷκ 
Ἰοινὸ ργαθιθιῖν πὲ οομβίονι, 'ψιᾷραῖμαι, ι: δοή πἴσμι 
ἈΡεδῖ, πὸ ἠπυρβορῖε Ἐιμύριήθϑι,ν {πο δυροχοθεδίρμίιδε. 
θπι! δώρου ΘΔΒΑ. υἱ ̓ ρέγλθῃη ΠΣ ΠΟΤῚ, Ρ ἀξεηίθη, 

ΘΦ ΝΟ »᾽λἌἊ᾽, «ἅ 

της τ Ἢ 



ἀανορτῖι5 ἀΐοθτο Ῥομμῖ, ψύδια ν. 340, εἰπυ]ϑογῦτη 860 
ἸΠΧΟΓΡΙΒ ' 8’. δαϊθδγ 8. ἔμοϊίπη ἴογο ἐπιροβίζυσαπι ἃπι- 
Ῥ] ὁχδϊαριβιήπθ 8586 ἢ απ χαϊα ἔλοθρα ταϊηυθ στ το τ; 
Ἅ{πᾶπ|- πίη ν, 1447. πο έογθηι 8} Ηδτοι]θ᾽ Βὲθὶ 0 8-ὶ 
ἀϊϊατν πιάτα αἰϊηρουθ τϑβοσμιαι ἢ ΝΙΙγιπη ἰϑ1π5-ὸ 
Δ 061: ἀα] 1  α]15 που Ίθ8. ἀ6] οί μαῖα ΕΓ ρΙ 465, Πο- 

χα πὸ8 ἡ π6165 8016) Ὲ 6588 Ἰμαρσίθ, "{π81} 4υα 65 46- 
Ἴροπῖ, ἀοβέγιθογα διηδαμ,: Ουθα οἴδὶ οἵϊαπι ἢν ΗοΡ- 

Εἴ]6 ἐδεῖϊ,. ἴάπιδα ἀπ΄ ΒῸς “ΠαἸἀθπὶ ἔδοῖϊτ ᾿γαθοίαγθ, πὶ 
τοϊητηθ᾽ ἀεἤαοει: θὰπι ΘΙ Ταπι νέϊπιραγατί, ΟΝδτα ἀυο ἢ ς 
Ῥτδοῖδν. [105 ὙὲΓ ἀοοῖαϑ 1η Βυπαππὸόσα τί ΟΠ πχοηΐα-: 

- ψαὶς ἘΓΠΏ ΑΙ ΡῈ5 “ν0].. 'ΧΧΥΧ.- Ῥ' 115. 564: ἀἰααξ, δ[α- 

Ῥοότοῖα ἩφτΘαΪ!ς , ΤαΣτ πο. 58 αὶ Α]ΟδΟ Τα 6558. πὰ 
Ἠδέδιη ἰβίδηπι {{8π|. “τασταδηι παντοῦ ἀδινέῖαβ, νἱάϊ- 

συϊυτη θ5864 πὸ ὈΡΊΔΙΣ. δθξοια Ῥ οβορμὲπι 8 ὍΘ551.4. 
16 1πἴεγγ μητρὶ τη ἰϑοσα θηοπι, σηδην δάνεσβα Δανοα 
δοντίαπα σσπιηογογῖ; ϑὲὸ “ὅσο (πἰ4δπιλ παῃ ποῦν 
ΠΟΠ πορνοξοιβομάδ,. δε ΞἸ Ιαιιάαπα' οχΊβἴ πα; 
Ἐδοίαμπιτβ ᾿Θηἶπι, Ηθγοπίθπι  βιαίϊπι {α] χη8}} «Δοο!6-: 
χἱΐ ΘΟΡΉΟΒΟΘΙΘ , θοῤησαᾳαθ ποῃ : Δ0ΕΙρΡθγθ ΟΡ]δξαπα. 

ΒοΘΡΙ παν, 8641 ΘΟΏΠΙΠΙΟ᾽ Ῥγορίοτ᾽ βιδ:λ οὐπή ΑΠπιοῖθ 
πεοοϑϑιτα ἀτηοπὶ ἀμ ΠΟ θτι ὙἹ ἐπβουῖθ θρορίαπι. ἀργοὶ 

“ 

ἔδοδαῦ ᾿αἴἰα΄ φαπθὴ . (μιοδ ῬχΟΡάγοπιασι οἰᾺΒ ᾿1π διε -᾿ 
τοποιθμ απ" ΔΗ πγιπη {πὸ 84 ῬΘΡεΪα Ιπἰτορί ππὶ: 
584 ἰδήφεμτ δὲ ἔγιριάιοσα Βαθο οθϑθηῖ, ((αἰὰ ἱρηθιῖθ 

“ 4}ῃἘιἅ εὐ] ρυ5. Ἰαμσθ 5. ποῦ ΔΙ ἐ((αἷ8᾽ ΠΟΡΕΙ͂ΟΥ ᾿δηΐμνΐ 
ἐποῖσθ. 586“ ΘΟ ΠΙᾺ ἀν. Ηογσπῖθ. τα ΐπηθ δπη δ 

ἄσπε βυδοσθτοι, εἴ Θονρα ροσθηῖ -ϑχιϊαχῃ ἰγασοθάίθο, 
ἀυιοῖιι ΚοραΣ  ΠΡαδ τ ΡΌΏΡΙΪΟ ἴῃ βρθπι δὲ μαυάίαχα οθπ- 
ΨΘΓΒ14.., Οὐδ τιῖ οὐδε}, ΠΟ ΒΟΪππὶ ἴπβοῖο Αὐ- 
τοθίω ἐϑᾶποι'. Α]οοδιια ἰθμεραῖ, 96 δίϊαπὶ φνονίἀὀυΐ,. 
πὸ πη υδῆθηο δ᾽ ἩογοῦΘΡ οχαγήθβοοσοῖ. ΙΔ δ Ὁ 
5 εὔἴτα Ῥοσία ἔαούαπι, . Ἐξ, εἰξαπρὲ. δάἀνδηϊας Ηον- 

ΕΝ 



Ἵ 

οὩ]15. πο Ῥοϊϊ πο 6588 ἐοτία 5, -ἰατπο κὰν 1116 
ΑΙορϑία, 1 νεῖδπι τϑἀπρερρῖ, πο οα8μ, 5864 οχρίδη.- 

4 βαρία.. οδιϑ88 11 Βιμηη,86. Ὠϊοίδι 15. τρδῖπι φΟπλ- 
᾿᾿ὐϊδδὶ ΒΘ. γὙιδοσοίαγ. Εο ἤἥμρ Ηρχοῦ]ομι ταξθμλ, 488- 

119. δϑῖ, ἰηχοάποὶ οροτίεραῖ, 2. 6, υιμπι ΟΟΓΡΟΓΙΒ΄ 
ΤΌΒΟΓΟ Ιηνχοϊππὶ, δηλ ἂμπίθπλ σεπογοβῃ 4υχ66πὶ, 

εοὦ συάθηι οἴ Ιθγοοθπι, -ΠαΡΡ6 πϑίαταθ, πρῃ μομι- 
ἀὰπὶ ἸΘρΊθυ5 νἱνοπίοπι, ν]ϊαπιῆτθ ὨΜΠΠῚ ρομήθῃϊοιϊ, 
864 ὁ} "] Ἰρβυπὰι Ῥβομὰβ οἷπδ, πτῃᾳ ΠΙοργοῖ,, ἐεπμϑηΐθχ, 

"Αἴ. χηΐμυβ, 5186. αμοβι οοἀθμίεμι [Δ:156,Θ Οὐδ οστα- 
δίδια 6588 ἀϊνίπααμθ ἃγῖρ ΘΧΡρΡΘββαπι" ΣΠ]ΒΘΊΏΡΗΙ ΥἹΓῚ, 
41 ΒΘΡῸΒ γορατὶ Διάμῃ9, “ε586ῖ, συ] οβ΄ ἰδ} τ. ΒΟΙ. 

Ἰαϊα ΒοβΙΓ 61] ̓ Θοεπῖμμι, ϑυππηθηῃι οἷ: Ῥοδίδμῃ οἔ 

δεριϊγαμι Ῥοβίαγαμι: οαΐμβ ἔρμα, «ὰᾶπι: θ6086. δ6- 
Τρα8 οἱ, ὙΠοΙαμάϊατα Ἰμϑουίρβιῖ,. ἘἘ ο οἷπεοροσυσα 
εἀὐμίοηθ )6 Θχοϊπάαϊαγ, οἱ αἰ10. Ἰοο0 ορθᾶν! » οἵ ἰάθμ 
μῦμπο τοροῖο. {116 Ἰσιῖαν Ηφγραϊο8. αϊα. μώγυπι, - 3, 
418 οβῖ. δαϊπι δ Πρ] 1ο!α18, ζδ0 119 ρογειδήοχί 5101 
Ῥϑιιταγν, Δ]Πθπᾶχα πλυ] ογοπλ ΒΟρΘΙ ΣΕ Ρ, Πηπιο. σοηψΘ- 
Βίθμίον 1 πιογῖθυ8 βι18 1ϑριῖ, αἢ απὶ, ταρὰϑ ρ6 ογ- 

ΟΡρπὶ τοΡΡάραμπι, ὉΠΙΟΘ4ῸΘ ΡΈΡΏΒΑ δὲ ῬΙΌρΙ Ια οοριίδη5, 
]οπρδ 8 ἀομΊΘ5Π|0185᾽. ΟΌΓΙΒ ΔρὨργγοθῖ. Νϑίμι8. σ ΓΟ 
εαρ «1. Οἱ τοϊῃίβίον δάιτι8. δὶ, ἐπίθιιρογαπογθας 
ἤμ. ΟἿΡῸ ρούμι ραριθηα 6580 πᾶῦγαΐ, ἀθ ιρηηαΐα 

ΨΗῚ {Πἀπᾶμι ἀείγαμῖ: πομ ΘΏΪΠΙ ΣΏΣΗ Ροπε 1η0-- 

Γ65 ΠΟΙ ΠΟ οἴδπι Σπἢ μηδ} δυηῖ; 4πἰπηαρ 1056 
Πεϊηθ [ΌΓΆΡ. ἐν σγοαιϊαγ, ρπΕΡεῖμ5 δδῖν 504 Ρδμ τ 

Δ ρΆ] 1} ψμλο,. ὭΘΟ 5ι0 168. αἴψμο. Δρβαρᾶδ" Ἰοψαιζαγ, 

564 4.886 ΘἔΠ8πΔι ΒΟΡΥΙ5 βαπιδῖ, (1 Ἰμξοῦ ἹΟΓ5 
φογίουϊα. γίϊδμι Ά56 8, ΒΓθοβρα τα. ἐδηϊπ) 81:1ἃ 6558 

Ζη10}Π|Πραϊ, Ἐδ56. ἀμπῖθηι θαπὶ [}]4Γιταΐθτῃ ποῖ :]ονἴᾶ- 
ἕδη Πομιληΐ Ὑδὶ δἰἴψα6 “τοἰμριδεμιο ἀοαμ., πὸχ 

ϑρραγοῖ, μρλ, Αἰοδδῖμη 6856, οὔϊαδ. τπογίοτν ἰπροϑί. 



ἘΠΑΡΕ σι τοσς ἋΙ τ παιμηριημιανακαεμμαάι " 

Αἄπχοίαβ, σοηηροῦ. ΙΡῈῚ νὼ ἔδηῖο βρη! ϊτ5. 61π|- 
οαϑοῖῖ πραρηδημπηὶ ΒΘΡΟΙ5 ΥἱΓΙαΒ, {0 ΤΟΙ ΔΙΒΡΙΟΣ δηΐθ 

οἷ ΒΟΘΟΙΩ͂ΙΟΡ 6586 Ὑ͵ϑὰ8 εγαϊ, [παϊρπδίι8 δηλ, {ποά 
ΒοβρΙΠ85, ἃ 4π0Ὸ ἴπ ἰδηῖο 811 Ἰποῖα δχοθρῖαβ, γμἰοῖα:- 
ἴδ :λ πηροτίαμο ζοβναα ΡοἱδΠ η}5 δἰγθριΐϊα ΤΕΠΙΌΠΟΓΑ-, 

ἴὰ5 51ἴ, 210} πο πάσα, (πὸ οχριθῖ 1Ππ4 5οϑἶαβ, 
σομϑοιίτπ|1, τοοίΐδαθ ν 6] 105158 1πέδν 15. δγαρίθπλ τ}168- 

ΤΟ ΠῚ ῬΙΌΒΟΙΒΟΙΓΏΓ, 

ΒΗΠΟΠΙον φχρ οαῖα .Θχίγθηια ἔα θα] 6. 506 πᾶ ἐξ 

Ουϊά, εβῖ δηῖπι, φυαοά ἨδΓοι]65. πο δἰαϊ πὶ οἵ ἀροχίθ 
Αἀπιοῖο τἀ ὕχόῦραι,. 564 γοῖο Ἰθοίδπι αἰ ΔΙθπᾶπι 
ΤΌ] ΘΓΘΩΣ Δββουσασὶ σαἱὲ, πὶ, «αῦτι ἀθηϊμιθ φὰ8θ 
δῖ οβίοπάι!, Ἰαάοτα Αἀπιεϊάπε, «αδᾶάιθ 1118 δάνθγβαϑβ 
Ἴρϑατα ἀἰας νη θιλιτοηξ ἀϑὰ58 ξποταῖ,. Θᾶπι 8]1ἃ ̓ νἱἀθδίας 
ἀἸββϑἐπιι]αἰίομθ ν 1586 σορεμάθσαεΡ (πο οἴβὶ πο 
ΔΡΒουγθὶ ἃ Ἠδγοι} 18 ἸΏ σΘΏΙΟ,, {πάᾶ]6πὶ φαϊάθπι 11ππηὶ 
10 1ῃ ἔρη14 Πηχιῖ Επγιρι 465, ἴδῃ μοὶ 8618 φοη-- 

Ὑ ΘΕῈ νἹάθιαν οὑπὶ σταν ἴθ ἸΓΑΡΟρηΙΔ6, Ἐδὲὶ ἴβμιθπ 
μὰς αυοᾳαθ μὰ χ6, πρᾷ 51 βοουγαιι8 Φοπβ  4ογα8, 
ΠΟΙ ἰθΙΊΘΓΘ ἀαπηπαηᾶαμι Ἱ 16} Π|σἃ8, ΝᾺΠ, 51 Ηδγου]688 

βαϊλ χε] ἤοτγοῖ. Αἀπιοῖο ΘΕ πΑδ 11ὰ βυ}1α πιοο- 
ΤΟΙῚΒ 1ἢ ΙΔΟΙα{|8π| ΘΟΏΥΘΓΒΙΟ ἀἰβρ!τοίταρα Ῥοιίαβ, (δηλ 
ΡΙδοίξαγα 6588: βρθοίαίογιθα8, Νάπι 5ἷ0 ἀθπιαχα ἰδδίο 
ανθπία μὰ ΓῈ ἐγ15 11 Τϑοῖθ ΘΟΠΙΟΥΘΏ ΙΓ, 81 μϑ}]] αἴϊπῃ Π᾿ 

4086 σοπτὶ ποῖα Ομ] αμηεἴα οϑῖ 5065 διισείῃῦ ἰθηάρχη- 

488 ταῖϑ δι, - Αἴχψαι βρθγᾶγβ ΑΔπηιοῖαβ Β1}11 ρου, 
41 π 8οίγοῖ φφυϊάθμι, «αἱ διδι5 ϑβϑοὶ Ηδγοῦ]θ8, 
Οποᾶ 81 ρμοεῖδ 14 οὕωιλ 6Χ ἀομπιχθβὶϊοῖ8 ΠΟ ΏΟΥ 556 ξο- 

οΟ]β86ῖ: ἄορθοραὶ ἀοιμάθ δὰϊ παυλοίσμι ΜΝΝ 1η--- 
᾿Ἰχοάπορσθ, (αὐ Ραρπβηὶ οὑπὶ ΟΤΟῸ ἀββουιρογοῖ, 

δυὶ Ἡδτγοῦ]οη ἔδοοσθ 46 1]|1|ο οογίαπιΐαθ ἀοθμΐομι, 

ΤΑΌ]ΘΥΘ πα διΐθηλ ροδίοα ἃ φομα θυ5 Ηθγομ 8 δα ποι, 

Ἁ 



---..-- χι 

Θεὰ γνοϊομὰϊ 110, αἷδὲ {Ὰ]Π]1ογ, 119 πιοᾶο μρο δγρὶν- 
ποηἴιπλ ἸΓαοΐδσο, Ππδσι 811} ροδῖδθ, ποπιπαῖῦτα ῬΒγγ-- 
ΜΙ ΟΠὰ5 ἔδοίδϑοηϊ, δχ Θαλς ΑἸοοβάς, {πᾶπλ ὁΧχ 8ο- 
νϑηι, ᾿οἐυς πποροδῃ ππΠᾶπι ἔμ1559 οἱϊαὰ ἐχ ϑῃ16ἃ 

οὐηδῖα, Ηδεβθγ ἘΗΗΝ ν, ἀϑαμβὲς. πᾶθὸ 51 ῚΠ 

μῶμα, δ᾽ ἀϑαμβὶς γνιοδόνερτον. 

τείρει. 

51. ΘΏΠΉ, ΟῚ τήρεν, ΒΟΓΙρίππηι οδῖ ἴῃ οοἄϊοθ. Ογοιμι 
116 νυἱάοιαν ἀϊχίβ5θ, «αὶ Ἰαξίαπβ οὰπὶ Ηδχοῦϊθ 1η- 

Υ] ΟΣ. ΘΟΥΡΟΙῚΒ ἃγίαϑ σομίπι ου., ΜΙγαπη σοςθπὶ γυεο- 
δόνιστον ΒΌΒΡΙΟΟΙ γυιοδόνητον 5ΟΡΙΡΟΠἄαια 6856. [8ἴἃ 

δαΐομι ΠΟΥΘΠΩῚ, πουδῃἀοη9 πη) 8 1018 ΒΒ] ὁἸομθσα, 
Ποοϊληάι ΘΑ ΟΝ {αδπὶ μλ ]τἰς Ῥᾶγαπα αρία 1η-- 

ΘΠ.15 1ἢ ρα ϑοθ τᾶ ΟΟΔΒΙΟμθ ἐδ ΡΙ, 1 Ρτοτηρῖα 
εϑῖ. Νομ ΠυΠΊΘΓΘπὶ ἴδτηθῃ 1η 115, {(πιᾶ8 118]9..1ηγ6-- 

ποῦ Ευτριάθβ, Μ]π|, πυρά γοάιοία ἃ} τηὔοΓ 8 

΄ 

ΑἸ᾿οκιῖ5. ηγαία δαςιαΐ. ἘΠμβ]οῖο «(αἰἀθπλ 1 ΟΟΒΙΧᾺ 

1686 βαρ] ἰοαπι οὐ Ποπΐ8. 44 ν. ὁδσ. ρορία ο411180 
Ῥτιδοῖοχτα: ̓Δεξδοΐαχη ἴΟΡΗΙ δοίοσβ, (πὸ ἴππὶ ποπάπῃι 
51 511 ἸΓΆΡΊΟΙ, σιδεῖαῦ  σεἸαν556. Ἐογίαββα; βρῆ 
[πηθ Οἰϊαπι ΟΟΠΘΟ580 ἰθγίο δοίοσθ 11 ομοτίεβαϊ 
ΑἸ]εθϑίῃ ἰπἰ πο πῈ1; τ δὰπὶ ἴῃ ροζεβίαϊθ ΤΩ ΤΟΣ ΌΤη 
ὕαι586. Δρραχεγοῖ, Νὰ) πὸ σιοσίπα σι ἄθπι βι1858 
νΙἀοχοῖαΡ βρθοίδίουιρυβ,. » Ὦ181 ΤΟΥ ΓΒ Πα 5801] 

Βουτουΐβδ 8 βδοῦθμι σοξογγαῖ., 
! 

τ Γ(δρίουαμι, 81 σογὰ 8πηΐ, 486 [ἢ ἀΠββοσ δι 906 

ἄς τοιτα]οσίατατν ΘΟπιροϑί ΠΠ0η6 αἰβραῖανί, Ὧ60. Ῥγαν- 
᾿δ5 Πυ]ὰ5 βΆΡυ]δο, ΠδΟ "ἰψά Οἱ δἦ ρυδηήϊου5 ἰγᾶ- 

ϑοθα δε στανἰαίθηι ἄδθϑί, πσ πὶ νἹἄογὶ ἄθρει. Οην- 
ἃ ΘΏΙ1ΠῚ Θ0 ΘΟΏΒΡΙΓΑΙΐ, τῇ ν6] βϑευπάππι 1ηϊ ἐδ Γα- 

Ἰορῖα Ἰοσυμι ψ ὶ ἰονίανν ἰθιαῖθ58 νἹδεαίαγ, ὙΈΓΟΘ 



.------ ΧΙ, .-«ςἔὄ 

ἃρίδ εοἴ: 5θοθῃθο, ρχΌθ ον ᾿ΘΧ πλίδηπ  ἠΠΠΥΘΤΌΣΈΠΙ 
ὩγΟΟσυσπ[88. ΒΌΔΥΙ αἴαπὶ οἱ πῃ ἢ εῖθμι ; ἴθσι]ο, Ῥτορίεν 
του οατη ἐρθοῖθαι Οτεὶ, ῬΑ] θηϊθιαὸ ᾿πϑρί 6) 
᾿ἔσυαῖπαθ Ὁ 16 718 στϑἧποῖθ, 4π86 πιυΐᾶ δήϑίδπβ. Ὧθο 

γῖνδθ ΧΆ] ΟσῚ πθαὰ6. ὈΠΊΡΧΆΘ "Β[Π}}}15 δβῖι 

Ουο ἰοπῖροτα ὁ οἰξ ΑἸἹσθβιῖβ, ποη΄ οοῃβίαῖ, 
ὩΪΒ1 ῬΓΊΟΓΘΙΙ 6859 ΔΒ δύμθηθἰθῈ5 ΑΥΙΘΙΟΡ Δ ΠΙ15,, 1, 6. 
ΟΙ. ΤΧΧΧΥΙΠ. 5. Ἰάφαθ οἴϑηι νϑυβιαπλ ὨΠΠΊΘΙῚ 
ΘΟΠΡΥΌΡδηΐ: 864 6 οοὔϊοιπι ἀἰδογθρδηια, ΟΌΠΙσῈ ρο- 
ἐο8ὲ, ρῬοϑίθα ρϑββίτῃ οοχιθοϊδη 1ἴΘΥΉΠΊ. 6686 1 506 ΠΒΠῚ 
Ῥτγοάἀποῖδπι, «πιο ἔδοϊατα 6886 ροϑὶ ΧΧΧΙΧ, οχ 

ΨΕΥΒΙΡυ8 876. 377. 41.8168 ὩΟΏ Βαρυΐῖ δηϊαον ἐγα- 
δοοράϊα, ἴδ" 65: ' μὰ ἢ 

᾿ϑοὰ ροῦδ Ῥγθιϊαπι δϑὲ, ρὰποὶβ ἱπᾶϊοαγθ, τπᾶθ 
οὐἷα 6856 1}}8 86 Α]οδβδι 46 ἔαθυϊα ντάδαϊι. δι πρ!:- 
ΟἸΟΙ δἂπιὶ τοϊαϊογιηῖ Δρο]Π]οάογα8 1, 9, 44. 16. εἵ 
Ἡγρίπυϑ ο, δ0. 54. πιυῖία8 ἀϊτογθαθ παυγαίλοπϑβ σθη- 
Ἰαῦχὶὶ Ἐπάοοία, Ρ.᾽ 20. 566- Ἑάγαπὶ οἠηπίαπι ἤᾶδς 
5.ΠΏΠΊΒ Οδῖ; ΑΒΟ]]ο, 8|σο Ῥγίμομθ οὐοϊβ0, ᾿βῖνθ. ἰη-- 
Ἰθγοπιρεβ Ογοϊορίθυβ, πὶ νἱπάιοῖδπι βιμηογεῖ, ηυοᾶ ΄ 
ΤΌΡΡΙΟΣ δ]ττ δαῦπὶ Αθϑου θαρσῶν ΓΤ ῬοΓΟμ5- 

᾿ο,886ῖ,. ΘΧδΪ 6 σδ6 0 βθυνὰγθ οοδοῖῃ5 ϑϑὶ ΨΕΧῸ τσ α]}, 
Λαμοῖο, φαθθὶ ῬΉΘΓο8. Οὐοι δὶ οἱ Τγγιιβ ἢ. εχ ΟἹγ- 

Ἰη6ηᾶ 8611 ῬΘΣΊΟΙγτηθηᾶ ϑιδοσροῖαῖ, [9 Αὐπηθίι8 ΑΪοθ- 
πη 686 εἱ Αμπᾶχῖθδα εἰν ῬΕΠοχὰοδο Π]1ϑηι,. 
δι ῥδίει, {ππὶ δᾶπὶ πῃ} ρτορίος ὀχ πισῃν Ρα]- 
ΟΥ̓ 6 πὶ ῬΡΟΟῚ Ῥαϊογοηῖ, Οἱ 56 ἀαϊαστιηϊ οἤιχογαῖ, 
401 Δρταχῃ οἱ Ἰἰδοηθπὶ σαΣγι ἸπηχΧ]55θῖ, ᾿πηρ]οῖᾶ ἈΡο]- 
1119. Δι ΧῊ]Π10 ςοπάϊεσπα "ἃ ἄοιηθπι ἀέβῃκι, [ἃ 

ὨΌΡ 115 αϊοῦλ ΟΡ] 5 Πίδηδο “5ΒΟΓΙ ΠΟΔχΌ, : ἱπσθοῖξ η 

ἐπΔ]απλο 5 ρ1τὰ58 ἀγασοιθπν,, ΑΡο]10,. ἡμ], ̓ Αἀιιοίθαι 
- 



ο Ῥχορῖοσ. Ὀἰθιαΐθση τηᾶρσηΐ ἔδοογοῖ, ᾽σαι δ ξΟυΌσ 5 
οαιι55ᾶ ἃ ΡΕΧΟΪΒ5 αροῖγανῖ, αἱ 1110 ἀοδμδίδηῃ πηοχίθσ 
εἴαρογεῖ, 81 8118 (115 ὈΧΥῸ 60 τηοσὶ σε]]εῖ. [4 “βο]δ 
ἃιιβᾶ δδὶ Ὄχοῦ ΑἸοοβῦβ8. ϑεᾶ χαογϊπαμῃ 8} ἱπίεγιβ 
τεϊσαχῖϊ ΗΓ] 68 ̓ γα], “αἱ 1118 Ῥἰδοθῖ, τοδὶ Ῥχο-- 
ἐν ᾿ 

ἴ- [15 ῬΥΙΠΙΟ ΧΡ Π]οαπἀα οϑὲ βοῦν 8 Αροϊνείο. 
1ὰ πονίββίηβ {αοἄᾶπι 1πο 6 1 1}}}} τπιοᾶο ἔδοογα οομᾶ-- 
τὰ οδὲ Ὁ, Οἄοῖν. ΜΏΠοειβ, νὴρ ἱησϑηῖο᾽ ἀοοίτ πάσα 
ῬΓΘΘΒΙΒΏ ΒΒΊ πηι, ἴπ ῬΥπιΟ σοϊατηῖηθ Πογθμβίσσῃ. ἢ. 
820. {{π| τιθῇ γ6116 πὶ πθῸ τροῦθ Βοάίοσμο δὰ τὴγ- 
δοαθ᾽ σϑὶ:σίοηῖβ πο ΧΡ ΠΆΡ 116 πὶ ἀοοίγίπδμι Ὀγορθη-- 
ἄεγεῖ, πϑῦθθ ἐπ ἀοπιομβιαμο δὰ σὰϊοηθ πΐογθίτ, 

4888 Ἰοοΐο ο5 ἃπξ ἰθπλθρθ ΟΥ̓Θ 66, δῖ ΟΠΊη18 1ἰΘΤΊΙτΙ 
ῬΟΥν ΠΡ ΓΘ. ὁοροΓοί, ὥδ “θη πθ 1π ΒΟΥΙΠΘΠΑῚ σ6- 
ΠΟΘΙ ΟἸΘΠῚ ὈΙΓΆΠῚ 80 ἀΠΙσοπάαπι ὙΠ Προ ογοῖ. 
Οπληϊπόςαδ βδδρὸ Πηγαὶι5 5112, {πο6] ΠΟ ]6 ΠποπηῈ]}}} 
510 ΒΟΠΡαηΐ, ταἴ Δρ5ΘΠΒΙΟμδ) Ἀ1Δ,Ὶ5. Δ Ἰουδίθ να 
ἀν πα θηθ Ἰθοϊούα, απδμ. Δ ἀγριπιδηίογαπι οΓᾶ- 
᾿Ππομῖβαθ ουιθηϊα βρεσᾶγο σἱϑαηῖα!. (Ουδηῖο ΔἸ τον 

᾿ Βομίοιιβ 1μοββιπριπβθ : {{π08 {1 Ἰορῖε, πὸη δα 
ΣΆ1]16 1105 δου ρίογὸβ τ 158118, Πδὸ ξειροΐδαι 81-- 

᾿Β ραϊταῖο ἀἴᾳαθ ΟΡβουγ δῖα πηροάιϊ8, βίαι πη εχ 
Ἴρ80. ἀίοπι πιδπιὶ τοπδὲ ΠΌΓΟ σογὰ δὴ ἴδ]βα βὲὶ 418-- 
Ῥαϊαῖ]ο Ῥαγβριοῖέ, ΜΆΠΘρυ5. χαϊάθμν 110 {ύδπι ἀἰχὶ 
Ἰοοο οἴϊδτῃ πᾶ Ῥᾶλυτπ δοσαζαῖθ βουιρϑιῖ, ἱπ 5ο] θξγηῖ 

. Ῥοπιρά, (πιὰ8 Περ υῖ8 Τορθ τ] 5ο]θγεῖ, Βου Μ ΠΣ 

1Πυ ἃ ΑΠΒΟ]]1π18 ἃ. ῥίοτο 1ἰἃ Τοργοβδηϊαΐαπι Ὑ1]6ΓῚ, πξ 
15. ΔΟΙ ΘΟ Ιβθηα, ΟΡιγοὶ τηϊηϊβίοσια  αυθα (Ο]] σις 8 
ψασϑ ΘΟρΠΒΟΟ] 18 ἀρυά Ρ]υϊατόμυαι ἀθ ἀθῆ, ΟΥ. ὁ, 
15. Ῥ, 41η..Εν, ἀυο Αἀπιδῖυ5,. ποι). ἂἱ 1088 “ ΑΙε 

νι Οὐϑ118, 46 Αρο]] μα, ἀϊσεραῖ,. 



δὐμὸς ὃ δ᾽ ἀνα ως αὐτὸν ἦγ προς μύλην. 

Αἱ 15 νϑῦϑὺ8 δροσίϑ ἐχ ἔδθυ]α βδ γυῖοα δϑὲ, οἱ 15811.5- 

ΤΑΟΩ͂Σ οοπύχοϊτη 81}}}} ΡΡΌΡ οι, Ἐξο φυϊάσπι 11] σϑ 
ΤΩΌΪ1Ο ̓  5: τὰ ρ]1ο108 αυϊὰ ΟΟΒΛ ΠΟΣῚ ΔΥΡΙΓΓΟΙ, (υϊάπὶ 
δηΐτη ΟΘαβθδιηῦ8, (ΕΣ ὈΣΠΩΙ ̓ ου]ιατ ΑΡΟ]] εἰς ὨοΙρμῖς 
᾿οοπβετυοσιπι, οχρυρπαία ᾿π αι δηδσα τ το] ρίοηδ, 1086 
εβὲ Βγίδο 1116 Τόσταθ ὀσϑουϊὸ δυβῖοβ ἀδάπι8β, ὁδάσσα. 
τυτϑτα οοδοῖοβ, ῬΒΘΙΙ8 τη 1 6588118 Ῥδχέωρτατα δρυᾷ 
Ῥῖο5 δο54168 ορυϊθαίοϑ Βοπιῖμδβ ἱμυθαῖββδ, ὑ8406 ἀυπὶ 
τοῦϊγο Ἠεῖρμοβ, ροβίψυδμαι θὲ “ο γα ἰυι θβθηῖ βΔΟΓᾺ 
ΔΡΟΙΠ μασῖ ,) ιοποεῖεῦ 

Ὁ ΒοΙΠοτὰ ἘΧΡΪτοαία βυπί, 4086 ἀθ ΑἸ]οδβιθ 
ὩΔΥΥΔΏΪΟΥ, ᾳυοά ἴπ ἰδηῖα ΤΟΡΌΤλ γϑίιδίδῖθ ΠΟῺ πἰδὶ 
ἔλ}}}}195 οομβοσναῖδ ἀϑὶ ΟΡβρατῦὶ ἔαοι! ᾿ποϑιηοσὰ. Ὑου 

ἴδ 81Π)1}8 οϑβῖ, Βδησ {φμοάὰθ δυζδιϊομθια δα οὐ]- 
ἴατα εἰ βθογα ΑΡο πὶ: βϑρδοίασε, Αο γἱἀειατ 111 

νἀλκηστις, Πελίαο ϑυγάτρων εἶδος ἀρίστη, β 

ΣΩ1}}115 ρϑι τὰ ῬΓΟοΙς κΚ 81 "οἱ ρϑιι5 οἱ Ῥαγϑαίαηι , 149 
δίψυθ ᾿Απαχίριδθ βεὰ ῬἝΠ]οισδομδθ, ποτοῖθα ᾿παϊσδηῖ, 
Θρ6β εἰ ἀϊνει188. ἀδβιβηατα δἀγαπδιοσω ΙΟ]ο οι; ἰθηθη-- 
ὕσ. Ηδπο ἢ] δπὶ οἱ 56. ραῖεε ππρίαπι ἀαίατυπι αἶχο- 
ΣΑΣ, 401 ἘΡΓΟΠΙ δἰ Ἰδοθ θη ΟΓΤΟΣ ᾿ Χ1886ὲ: 408 1πη8-- 

δῖμπα δηῦ (αὶ 1111 ξΑΒΌ] σιτι ᾿πυθμ ΟΣ 68 ΘΟ θη ΟΠ οσα 

δοσιετα, 40 5101 Δ14υ18 ἰαγιάθηῖ, ἅ] ΘΓ 0.6 Δ] (ογὶ μγ86-- 
ΤΊΡΟΥΘ διἰμάεηϊ, διρηιβοαγαμι, [Ϊ4 φυυπὶ Ηοπιοσιιβ 

1 που ]ϑπῖοσ ἀθοϊαγαγιῖ [Π1δα,.κ«. 828, 
" 

ὡς δ᾽ ὅτε σῦν ἀκά μαντα λέων ἐθιήσατο χάρμῃ;,! 
τω τ ὄρεος κορυφη σι μέγα φρονέοντε μάχεσϑον 

πίδακος ἀμφ' ὀλίγης" ἐϑέλουσι δὲ πιέμεν “ἄμφῳ" 

πολλὰ δέ τ ἀσϑμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν" 



-.»-- χυύυὶ 
ν 

ταπὶ ἀδοἀπιριμίη ἱγαμ!οἷα ὧἀθ Αὐταθιὶ Π]ΙΔθυις ἀρῦο 160-- 
πΙΧι9 ΠΙΡ[ΩΓῚ8 οχδου]ιτα ἀοοοῖ, φυᾶπὶ σοπὶ 11}1 Βδιι 

ἄμ 16 4)» ἀπε αὰϊ ἜΡΙ 618. δοσθρασυμὶ. οὙιᾶάθ' Ἐυτῖρ. 
Θυρρ]. τ4ο. εἰ ῬΒοεη. ἀπ4. ἸΡΊψυθ Βοβο]δβίδιω. 118 
Ἰσίυτ 4}11 δίχὰθ᾽ 4111 Τεββδϊοσιιπι δια Ρ11556 νἱἀδπιον 

σρε5 Η]ογαπτ, χυῖ Το] οἰλπι Βα ταδὶ, 480 808 ἀυχαιθ 
ΒΒ ΟΙᾶ Βρ]δπα! 4ϊυ8 οϑἰθρσάσεηι Ρυϊποϊραιαπιαμ: 115 Οδι- 
ποεῖ. Οδπὶ οοπἰθηιοπδης γιἀοπίαν φυΐ ῬΒΟΥΙΒ 

Αροϊηϊήθτη ΟΟ]ΈΡθαμιῖ τἴἃ οοπιρόβυϊ8δθ, οἱ δὰ Βυΐυϑ ἄει 

δα] τδι ἀἀ ἀυοι15 1010118 τρϑὶ ΠΟΤ πὶ ορῖθυβ Τγαθγεαῖωτ, 
14 ἐθι, αἰϑὶ [8110ν, φυοὰ Αἀτηθίυβ ἄρσὸ δὲ Ἴδοπδ δά 
ΟΌΣΤατα, ἀυποιῖὶθ ἀοτηυτη ἀμχίθ8ε9 ΑἸ]οδδάμθ ἀϊοϊιέατ. 

θυ 4υυπι Βιδηδπὶ ἴῃ ἈῸΡΙ18 ἈΘΡ]Θχ 558, Ρτορίοσβα- 
416 5ρι1185 ἀγασοπαπι ἴῃ 186 ]δπιο ᾿πνθηϊ586 ἀιοίτατ, 
14 Δρογίθ. ϑισῃιβοδῖ, ΟῚ ῬΓΟΡΊΒ0Πὶ ζυ1556, εἱἵ ἀρτεμής, 

2, δι. ἡποο]υ τη}8 πιλπογοῖ 1116 ΒΔΟΥΌΓΌ τη βρίϑηδοσ, ἃ ἹπΊΠλῸ 
Β6Ι1ηἃ το] ]οῖα 6886 1ὩγΠ6186 οἤαπ ἀθϑιϊπανιπααυθ ἢ τὴ 
ροϑσῃϊοΐθηι ἷυβ τηδοβιπδιοηστω, (σά 5 ἴυτη Ἀρ0]- 
ο 4 Ῥασγοὶϑβ ἐπιροίγαββὃ ἱταβίιυτ, ὧὐ ΛΑἀιπηοῖυ8 πιο- 
αἸθη αὶ πὸ οβδἰ ϑἴοπὶ εἰδηροτοῖ, δὶ 4υῖθ 4118 ῥτῸ δῸὸ 
προτὶ σδυβηοτοὶ, ζά4αθ ἔθαϊ896 ἀἰοϊίας ΑἸ]οΘβεῖ5: 018" 
πὺπι ὙΙ δι 6586, 5808 ΑΡΟ]]πῖ8. ἔπ ἰδ τη... 6585. 

᾿ ἀϊδογπδη ἀδμοίδ, αὐ πῖδξ δροπῖθ Ἐμϑβδυτὶ ἂν 58081. 
ἀοιυϊδιι8 ἰχϑ 111 εββεηῖ, δοίη ὧἄθ οὐἱτουῖραβ᾽ μαὶϊα5 
ἄδβὶ υἱάογείυν. Τυαᾶμιὶ βύμι ΟΣβο, 8604 τηοχ γα] 1η-- 

ορ᾿πδΐδπι. Ορθπι. ἔογθδιθυ5 γλτ8 ἔοτγιδυ8 τασαροτγαῖῖ, 
Υ6] ΠΟΥ͂Ϊ ρματῖϊ, τὠδηθηῖθ δὲ δυσθβοθηῖθ ουἶα. ἀεὶ, 
γηάο 8111 αν δσγοι]θ νἱρλάξοδίάμι Α]οεβᾶπ ἀϊχονιηῖ, 
8111 τοπιϊββᾶτη ἃ Ῥχοβεσρίῃηδ. ἷ ᾿ ἄπ ἀπὸ ἢ 

Ττοοϊανδταὶ Βοος ἀσρυϊηθηίαπα, Δηῖθ Ευείρίάθμι 

Ῥμτγαίομας, αἱ ἀϊουπι δθῖ, Ἠσας ζοτίαβϑβ8θ βθαυιν, 
ἰᾳ8. 6ϑὲ Δι : ἀυβαοφθδοηι ὍΟΣ δϑὲ ὃκ Ἑυτὶρίο 



ΘΧΡΓΘΒ818 ψοσβυϑ, 41 ἀπ8 οχ ΑἸ ΑἸοδϑιϊάθ εχ- -- 
βίαῖ, 8] αἴὰϑ ἃ Ῥυϊιϑοῖδπο ΙΧ, ρ. 867. οἱ Χ. 8ρὅ.. 
᾿ ἐν ᾿ λ ᾿ ᾿ ΄ 

σιιπι δίριόταΐ τεϊραοία ΤΊ) 815 ἐπέξενῖϑ. 

516 Θπῖπι; ποι εἰγίαονει, αἱ ΠΡ. ΙΧ. Ἰορίταν, βοχῖθεα-. 

ἄντα 6886. ΔΙ1οῦ Ῥυιβοῖδηὶ ΙΟοιι5 οβιοπάϊι, 

ΘΟΡἢ00165 υἵτχ Α]Ο65:}115 β80γίθ πη, 8ἢ βουυιϊαῖθ τη 
τδπῖα πὶ ΑΡΟ]]ϊπῖϑ Ρδσβδαιιυῖυ 8:ἴ, πεβϑοῖο, Οδσγίθ φυθπι. 
ἀθ 1114 βογυ!υϊθ ὙΘΥβιι πὶ ΘΌΡΓΑ δἴία]1, ἀυθιιασα ποπ 
ΟΣ 4«υΐῃ “ζΔΡι.14 1118 δἰ γτοα βαοτῖι, ΝᾺ] ἰδηθα 
ἴὰ {8015 Βυϊὰ8 ροθῖδθ χηϑιποσγαῖιῦ, οὐΐιβ ΚΟΙΊΘα 
Βυλυ5 ὀγβαπηιθηι Ἰηδϊοῖαπη ἴδοϊδῖ, Ναπι 51 {015 ἴοσια 
ἄορ. Ρε]ϊία οοριιοῖ, ἀπᾶ6 Ετοιΐδηιιβ Ῥ. δοά. Ρϑυοᾶ γ61- 
μὰ αἰιυ}1ῖ, «4088 ἰθῆλθσθ βϑιπὶ ἃ Βιμποκῖο ἴῃ {γἰπιθ-- 
ἔστη. τοάροϊα, γιάθαϊ π6, ἀϑοϊρίαιυν οογγαρία 8011ρΡ- 
ἴατα. ΝΊΒΙ δηΐῃ δαηἄθ ἀθ Ῥ6]1α΄ Θορῇο 1185 οοτιῖο-- 
Τα8 ἔδοι! δυϊπλὰβ, ὙΘΥΙ 510}1}1ι5. 681 Ῥ6]6ὶ ποιλθη ἃΡ 

Ἐχοιϊίδπο 6886. βουϊρία τη. ϑππι]φαθ οὐπριάοι Βόιι- 
ΨΘΥΙ σοΟμιθοίυτα ἴῃ ῬΙΟΙΆΣΙ8 γαϑοσαμῃ γ0]. ἴ. ἔαβο. 1. 
Ῥ. 174. 864. οἱ τδ0. 

Οοπιΐουβ γεγο ροοῖᾶ,. Απάρμδπα8, βουῖρϑις Δὲ: 
ϑἴϊη, [15 σοταπβγδῖδηι Αἰβϑῆδεο, 4Ἀ1 4080 1. 
111. 122. αἴϊοσι, βῖς β8ογίβοηᾶα βυπὶ: 

ἐπὶ τὸ καινουργεῖν φέρου : 

οὕτως, ἐκείνως, τοῦτο γιγνώσχων, ὅτι 

ἕν καινὸν ἐγχείρημα, ᾿χἂν τολμηρὺν ἢ, 

πολλῶν παλαιῶν ἐστὶ χρησιμώτερον. 
; 

Ὅσα νἹάθμζγ -σοῦρὰ 6586 Βογίδη 8 νοὶ Αἀπιείυτῃ, 

γ61 Ηδγοῦϊθπι Ἰρϑαπι, αἱ Δ] 4018Π| «υδιποιπιαμθ: πὸ- 
ψἀτι ὙἹδΠὰ τεουρογαπάδθ ᾿Α]οοϑι 1415 Ἔχρχιδιαγ. 

τ 
- 



; 

-.--  χυὶ 

τς Ἐχ Πμαιϊίηῖ9 ροοῖῖ8 Τυδονίαϑ βοτίροι ΑἸδοβιλα., ἂδ 
«υό οἀγταΐηθ ἰπου]θπίαπι Θχϑίδὶ Ο61111 τ6βιϊπιοπῖαπι 

ΧΙΧ. 7. [18 οδεθιπι Ῥτὸ εχ! δὲ ψγδοϊθπῖο 80 
Τ,δαγῖο. ἀϊοίαπη ομβοσνδηϑ , 860 εἷι8 νεθα δέξει: 
ΘΟΥ̓ΡΟΥ͂6 Ῥεοίονοια ὠπάϊφμσ οὔὗδθο αὐ πιόπιίε δα 5ετζιϑα 

ἑατἰοεπιμῖο βεπὶο ᾿ορργδϑϑιίν : 486 ἀρ Ῥμεγοῖθ υἱ- 

ἀδηϊαν ἀϊοῖα 6585.Ὀ δάθπχ νεῦρα δρυὰ Νοηῖίιιπὶ 6χ- 
"ϑίδηϊ, ουὐὰ8 ἴθ ἀηη4υΐβ ΠΌΥῚ5 1ἴὰ βουιρίυμῃ : οὗ εβιεπι, 
Ῥταοῖϊΐζε εἰ εαϊίς. Ναευΐμα ἐπ Οατγπιΐτιε : σοΥΡΟΓΕ Ῥε- 

οἰονεγμε Οὗς850 αὐ πιεγίίο 6680 ἱαταὶ ἐπιοστυὶο 8 6γεΐβ, 

Ουοά 1116 8ογιρβι ἐν Οατπεῖπιο, ΠΘΒΟΙ͂Ο ἃπ ΘΟ] ΣΟΙ 188 
Ποπιῖ 18 ἀορθαῖυγ, 401 Ο6]] πὶ δηΐα δειαοε ΒΑ δας, 
ποι Αβοοϑιϊς ποιηθη, 864 4086 δρυᾶ 1]]ὰπὶ βεααιη- 
τὰν γά θᾶ βΡΕΟἰΔγΕΡΊΙ : ἤρισας παδιξιδφιε υϑτδογμπι 
σιους απὸ ἐπϑὶρτιίον αἰ σίοτισε ἐπι ᾿ιαευΐαπο ἐἰΐο σαν ηεὶπε 

ναπιϊπαδαποιν. απ δυΐοπι ἴω86 01} ὙΘΙΒΙ18 Δρϑσῖο 
ΔΔρδοϑιϊοὶ, υἱ Ῥγοβατὶ πειθαὶ Η, ϑιορ απ ε 60 Π16- 
οἴυγα ἰαγἀἰϑεπῖο. ϑοῖρο:, 

' ΟΟΤΡΟΤ Ε Ρεοίοτ' ἐσια 

μι ιιε οὗδδβο α΄ πιέγιΐα ἐα 56Τι56, 

᾿ 

ἐαγαϊτιρόπιῖο δοπΐο Ορργεϑϑιμηι. 

Μυια 18 δᾷάιι Ο6]]’ὰ5 8118, 4086 1π50]6η10 1 αἱχοτῖ 
Τιαονῖυ5, 4υοχαπη εἴϑι Ρ]θγάαιιθ ξοσίαββθ εχ 1110. Ροθ- 
Ἰηδῖθ ἀερσοιηρία βιυπῖ, ἰδηθῃ βαπὶ δἰΐᾶτα, 4.86 ΕΧ 
8118 ρῬοδθῖαθ 1111ὰ9 ΟΔΥμληῖρι5. Ῥαιια νιάθδπίαγ, υἱ 
Μεπισιοτι τιοοιἱοοῖον, ΝΙοβίοτ' ἐνϊδαφοζίοοτιθαΣ δὲ ἀμεϊο- 

γεϊοφιιια. Ἐοἕδ6111ι 116 Θ6111 ἀϊβραϊαιϊο 105. ϑοα]σε- 
Τὰ, 401 ἴπ Οοπιθοῖ, Ρ. 114. 8ε4ᾳ. οἵ 1105 ψϑύβιιϑ, 

4008 δΔρροβιυΐ, εἰ 4118 δούιιὰ, 486 (Ὑ6111ι.8 ἰδίο 1000 
ἴον, οχσ Βανιριάθ' ἀυοῖα σριβαραίυν, ουἱα5. [θυ ]δπὶ 
ἃ Νδανῖο, ἀιθηι οὐπν Πιἀϑυῖο οοπίυπαάιϊι, Πμαιῖλθ γοῖ- 

ι 



᾽ Ξ ) 

στ οξοξ ' ΧΙ ᾿ς ΡΈΕΨΝ 
““: 

βὰτα Ῥυϊδῖὶ - ἤδάϊἄοτν φϑιδιὰ: ̓οχἰ οὐ πιο, μοδ ρυᾶ 
ὙΔΥΤΟΠΘΒΣ ἀ8 Γι. 1., ΥἹ. Ρ,, 70, 12. πῃ δϑάϊχραῖα οἀά. 
Ἰοσυπίυν : ἑάσο Ναευϊμᾷ αἷϊ, δο4 υεἰαΐας "ῇροβασπεθ 
σογαϑ. ἴᾷ τυεἴατιι5 βου βοηδυτι φοπβοῖν ὧὐ οχ 1110 

Ἐυτιριαϊϑ γ 81:1, κάρα -στεφάνοις πυχασϑεὶς ἀποῖαπι. ΄᾿Ν 
δε ἴῃ ϑ δ] μου! δαϊίοπο Ὑαυτοῦῖθ γοῦρα 1118, ἑάδο 
Ναεουΐι8 αἷϊ, ἄθϑιαι. Ὠοβαλἑ δίδαι ἰη ἀυοθιυ8 οοἀά, 
Μομδοεπβῖθυβ, χυοσιπιὶ ἴὰ Δ} οτο, χυὶ οπληξθῃ Ομ ρ6 
ΔΏΓυ 5βιτητ8 οἱ ΟΡ λυ 6δϑῖ, ἴοῖυβ 1116 ἰοοιι8 τἰὰ 
Βουρίυβ Ἰαρίτατ: Ζ)͵οίας ἀρρατεὶ ἐπξεΐας ᾿οειϊὶα φιοά 
υσἰαπιοτιία ᾿ϊΐϊδ φμαςε αὐἀάμπίμ ἐπξμΐαε. ]Πίαφις ἐμπι 
φιοά αὐ 5οριωζοτισ ξενισιὶ γροπάσπι ὧἂο ἤἥοτες αἀάϊάϊε 
ποῦν ἴαπας, δεά υεἰαίας Κηοπαάεη δ σοπιαϑ, οογπμα ἐαι- 
71 τὐ δεν ἱαοὶ αἰξέτε ἁρῥᾶγειϊ οογπιΐαπι ὦ οογτιϊδιιθ. Ὁ 

Ιᾷ. πιθουῦπὶ σοι πανὶ τπν 615 ἱπαυβιτιαβ, μ60᾽ 
ϑρθῃρο]ιυβ, Μομδοθηβὶ8, ΄υὶ ὁὲ οοάϊοοϑ 11105 οὲ οἀΔ. 
γοῖϊ, ὙΔΥΣΟΙΏ8 ΟΠ ΘΏΙΟΣ δχουββιῖ.. 

ΑΡ Επηϊο ΑἸοδβϑίῖπ βοτιρίατι 6886 οσεάϊάϊι ΗΐοΣ, 
Οοϊυπαηα, δυοίοτο. Εὐ]ροπίῖο, οὐυΐα8 ΡοΤοχιρυδην δαῖ. 
ΠΏ] δάδπι 6886 τποηυΐε Ϊ, 6, Ὑοββῖυθ, Αρυά 
1Πὰπὶ 810 βδουϊρίαπι εϑὲ ἴὰ ν, ζριείνε: Ἐπηϊμς Α-. 
οεδίϊάα, οοπιοεάΐα: ἧἤασες απι8 αὐπιοάιππ ζρίριζεες 

σιϊπιίγιτα δαμοϊαυϊξ 565 ἤογε Χιιδενὶ. ἴῃ α]119 ΠΡτῖς. 
Οεϊεοιίας γ61 Τεϊοοιϊάφ, εἰ “ρὶηβιαεῖε, οἱ δὲ δαμοίαυτξ 

δοτίριαπι 68ῖ. 81: Α]οθβιιϊθ ποπιθη σϑοὶθ 86 Βιαβοῖ, 
πο ἱπαρῖθ οομοία8, ργὸ Ἐπηΐο Πμδονίαπλ ροποπάσπι 
6886. εΥρὰ γροθίδθ 510 βοχιρεβάδ : ᾿ 

λαδο ἀπιι8 αὐπιοάωπι 

, ὕειπριαείε: πὶρινισπ 966 δαμοίαυϊ ἤονε 1 ἰδενὶ. 

ΝΙβὶ 1116 βουῖρϑβιϊ γεὐπεύιση. Ἴ Θπιοσο ῥσόσϑι5 ΟΟ]ισηπᾶ 
δὰ ΑἸοοβίη αὔθ φῬυΐϊαθαιὶ Ἑππὶϊ χειαϊιῖ Βδθὸ ψόσβα, 

Ἄ ἧκ ο 
ἮἜἙΝ 



---- » Φ [Ὁ Ά, 

 κἰδὲ ὑἷξαι σις πΙΟΓ5 ἐπ ; πηωιρ," ι6δὲ, ὃ ἃ ἃ Οδιαυξοΐο 11}. 1. 

8118, 4υλὸ οἱ οχ Βιυνίρίἀθ οχργοβθδα υἱάθβδοίωσ. 
1μορυπίυνς δ ἔπ δϑοουπᾶο, ᾿ρτὸ ΟἸΒδυῖβιι ρ. χϑι. 1ἴ8: 
Ἐππίωβ, «οἰὸ ἰδὲ υἱέα 96; ποτ ἐπ το ἐδ. Νοῖ 

ἀυδίυπι 6456 ρυΐο, φυΐῃ ξμετίπι ἴῃ ἈΠΠΔ] 5 δοσίρια: 
“} . 

δός {ἰδὲ υἱΐα, ΝΣ 

,ρῖε ΠΙΟΥ5 ἐπε τημχιαΐο δῖ. 
«,“ 

δ 



Ὡ-π 

ΦΚΠΕΠΙΡΙΠΟΙΩΙ ΔΙ ΟΙΒΘΤΙΝ Ως 
Βοος 

ΜΠ ΟΑΔΩΝ ἤτήσατο πιριρὰ "τῶν Μοιρῶν, ὅπως ὃ" Δδμη- 
τος, τελευτᾶν μέλλων, παράσχῃ τενὰ.τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ τεϑνη:. 
ξύμενον » ἵνα ἴσον τῷ προτέφῳ χρόνῳ. ζήσῃ" καὶ ᾿Αλχηστις 

ἢ γυνὴ ἐπέδωχεν ἑαυτύν, μηδετέρρυ.. τῶν γονέων ἔϑελήσαντος 

ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἅπο ϑανεῖν. μετ΄ οὐ πολὺ δὲ τῆς συμφορᾶς 

ταύτης γενομένης Ἡρακλῆς παραγενόμενος , καὶ μαϑὼν ᾿ 

παρ τίνος ϑεράποντος τὰ περὶ τὴν ᾿Αλχηστιν, ἐπορεύϑη 

ἐπὶ τὸν τάφον" καὶ τὸν- Θάνώτον ἀποστῆναι ποιήσας, ἐσϑῆτο 

καλύπτει τὴν γυναῖκα" τὸν δὲ, Αδμητον ἠξίου λαβόντα. Το 

τηρεῖν " εἰληφέναν δὲ αἰτὴν; παλὴης ἀϑλον ἔλεγε. “᾽ μὴ βουλο- 

μένου δὲ ἐκείνου, απολαλυ δὲ ἔδειξεν ἣν ἐπέ δὲν. δ 
᾿ 

: 

ἄλλως. Ἄἄλχηστις ἢ Τλίου ϑυγάτηρ, ὑπομείνασα ὑπὲρ τοῦ ἰδίου, 

ἀνδρὸς τελευτῆσαι, Ἡρακλέους ἐπιδημήσαντος ἐν τῇ Θετταλίᾳ διασώζεται, 

βιασαμένου τοὺς χϑονίους ϑεοὺς καὶ ἀφελομένου τὴν γυναῖκα, παρ᾽ 
οὐδετέρῳ κεῖται ἡ μυϑοποιΐα. ") "-- 

ἫΙ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειταε ἐν Φεραῖς, μιᾷ πόλει τῆς 
᾿Θειταλίας" ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ τινῶν πρεσβυτῶν ἐντοπέων, οὗ καὶ 
παραγίγνονται συμπαϑήσοντες ταῖς ᾿ἀλκχήστιδος σιμφοραῖς. 

5) Μίάςε δἀποιαίίομοε δὰ νυ. 69. Μεάειδα δ» ΕΠποϊεῖο ᾿εἀϊιδα, Ῥδ8: ὅλϑ., Ἂ 
εἀ, 1μρε. ' 

’ 

ἐ 
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.ὰσ ἀμ ἂν ἘΠ τ ἡν" ὑπ ἐς 5 .-Ν 

ΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ͂ 

ςς ἸἈΑΠΟΛΜΜΩΝ.: ; 
πεν ΘΔΑΝΑΧΤΌΣ,. : 

τ τς ΠΡ ΉΧΟΡΟΣ στ΄ 0 

κε πὲς ΘῈΡΑΤΑΙΝΑ, ἘΠ 
οι ΑΆΑΚΗΣΤΙΣ. . ., “, 

ΕΞ Με ῳ.ε Ἢ ὰ ᾿ Μ᾿ ο- δ πῆ 

᾿ ΑΔΊΜΗΕΤΟΣ. 
᾿ς ΓΝ ως :Ξ ὴ ᾿ ὃ Σ ΟΜ - - ὃ 

"Ὁ ᾽ ὩΣ. 5.8 ᾿ ΥΜΉΜΟΣ, “κ ἣΝ ι 

΄ - ως ΗΡΑΚΧΗΣ. 
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᾿ γ΄ 

ΓΕΥ͂ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 
ΠΠςς ΜΑΚΗΣΤΙΣ 

"ἢ 

ἰ ὶ : ' ᾿ 
.ω» πὸ ι Ἷ ' τ ρὴς 

4Π0ὺ.“.42 Ν. | ὩΣ 
ες 8 Ε ᾿ ᾿ 

.Ω) δώματ᾽ ᾿Αδμήτειί, ἐν οἷς ἔτλην ἐγὼ “ 
ϑήσσαν τράπεζαν αἰνέσαι, ϑεός περ ὦν" τς 
Ζεὺς γὰν, καταχτὰς παῖδα τὸν ἐμόν, αἴτιος, “ 5 ᾿ 

“" 

ἔτλην εδὶ δμδέϊπΐ, οἱ ἰυῦνα γν. 580. ψϑγιπὶ 6 ναγία δἰρηϊβοδίίοῃς νεῦβρο-- 
ταῦτα τολμᾷν εἴ τλῆναι ἀϊειϊαγιια δι δῇ ν, “88, Οοηζεγεμάα ββὲ ἰηϊὶς 
Ἀπάγοπλδομα εἴ ΕἸεοῖτδθ, Ὁ8]1 ἰάεπὶ βεηι εδὶ σοπΊρε]]διϊοηὶβ δὰ αιιᾶπλ ἀῃ 
δβεαῃφμτρυδ ΟῚ ΦΙΠΡ 118 γορβριογ: πος οὐβεσυαν δε! ] ότι δὰ ἘΠεςῖν. 1, 
Ὦ, γῆς παλαιὸν Ἄργος, Ἰνάχου ῥοαὶ, Ὅϑεν ποτ, ἄρας ναυσὶ χιλίαις 
Ἄφην, Εἰς γῆν ἔπλευσε Ἰρῳάδ᾽ Ἡγαμέμνων ἄναξ, Αὐάτοπι, .. “Μιά- 
τιδος γῆς σχῆμα, Θηβαία πόλις, Ὅϑεν ποϑ', ἕδνων ξὺν πολυχρύμῳ 
χλιδῇ . Πριάμου τύρανγον ἑστίαν ἀφικύμην. Ῥτοίεοῖῃ μαυιὰ ᾿ηέτεχιδης 

᾿ς δδὲ πυϊηφιηοῦϊ δἶνα σοΙρε!]αιϊο δἷγε ἐχοϊαπιαῖίο: οὐηΐ, ΗΙρροΙ. 7ζάη, “2 

λευχόπτερε Κρησία Πορϑμὶς, ἃ «διὰ πόντιυν Αὐμ᾽ ἀλίκτυπον ἄλμᾳς, 

᾿Επύρευσας ἐμὰν ἄνασσαν. 1τιλά. κ᾿ ψάμαϑοει πολιήτιδος ἀχτᾶς, Ζρυ- 
μός τ᾽ ὄρειος, ὅϑε κυνῶν ἸΩκυπόδων μέτα ϑῆρας ἔναιρεν, Ζ4ίκτυνναν 
ἀμᾳὶ σεμνάν. 80ρ].. ΕἸεοῖΣ. 2ο.. Το". - [ 

α. Ὥιχιε Ἐυνρίάερ. ϑῆσσαν τράπεζαν, ἂἱ ἘΠεοῖν. 4ο5. ϑῆσσαν 
ἐστέαν » Ῥνο ϑητικὴν νεῖ μισϑωτικήν, Ῥινοιΐαβ. εἰ δυϊίαδ, πὰς τερριοίθῃ- ἡ 
ἴ6ς., εχρουμηῖ μὰ ΗΕ μισϑωτικὴν, ἢ εὐτελὴ, ἢ δουλικὴν τροφήν. Ἠε- 
δΥφπΐω8 ϑῆσσαν: δουλικήν, Μομεῖ ϑεβοϊϊαοῖα Αρο]]οηῖ Πἰιοι), 1. χοῦ, 
γεϊαὶ 4 Κρὴς Κρῆσσα, ἰΐα ἃ ϑῆς, ϑῆσσα (ονπιατί, 6 αἰνεῖν δἰβυϊβοδηῖς 
ἐο αϑοϑδεγιέ ἰο, ἀρῃμέεδοθ ἐπ, αιδεάδλι ποίαν! μ)5 Δ Ηίρροὶ, ὅ7. Ἐχεπι- 
νἱὰ νἱάεας 5 μδὸ ἔαθιϊα νυν, 12. 841. Οτϑρῖ, 770. Μοὶ. χχδὲ, ϑιφῃ).΄ 

" 388. ΕἸεοῖν, χϑά7. Αεβοῖ. Ρεγβ, δά8. Ἐππιεη. 472. αἰνέσαι" εὐαρεστῆσαι, 
καταδέξασθαι 5.80). γι, 146ο008. Αμπηδᾶν. Ρ. 7. Δῖο πὲ. 

,ς ὦ, Ἠδῶς τοῖὶ ἐϊευτπι τοθρὶοἷξ ν. 127. Ζμαϑέντας γὰρ ἀνίστη, Πρὶν 
αὐτὰν εἷλε διύβῳλον Πλᾶκτραν πυρὸς κεραυνίου. ὙπΡ1}. Αδη. ΨΠ, 770. 
ἂς Ἡ!ρροϊγῖο Ἰποὶ γῤάάϊιο --- Τμτ ραΐον οπππήροΐθησ, αἰΐψεοπε ἱπάϊμηα- 
ἐμδ 4 μπῦτὶα ἤοτίαϊοπι ἱπίεγπις απ ἰμτύπα δασβεῖο νείαθ, 1μ86 γε- 

᾿ ραγέοτοις πιραϊοίπας ζαέϊα δὲ οί Ῥμπιπ Ρλοεδίᾳοπαπι δίγρίαα ἀδ- 
ἐγωσΐλέ ἐπ ὑϑπάαδ. ιειοκῖδα, ἀτὰρ ἀς Δεβου]δρίο ἰγαάϊ γαῖ γεΐοτεβ, ἔμβε 

1 

. Ἄδιρ αν ἃ.- Ἀδμήτοι Τιαροατῖο, ᾿Αδμήτεια Αἰμεπαροσαβ, χαὶ δορ ἀϊεοιΐ- ΄ 
Ὁ᾽οα. οἷϊαι ἴῃ Τεραῖ, ῥγο, Οβιχιδιίδη, ῥ. 256. εἀ. Ηδιὲ. ἰηάίοαμια Βαυπεδῖο. 

΄ 



-- 4; 

᾿σχληπιόν, στέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα" 
δ οὐ δὴ χολωθείς, τέχτονας δίου πυρὸς 

᾿ χτείνω Κύυχλωπαρ᾽ καί μὲ ϑητεύειν πατὴρ 
ϑνητῷ παρ ἀνδρὶ τῶνδ᾽ ἄποιν' ἡνάχγασεν. 
ἐλϑὼν δὲ γαῖαν τήνδ᾽, ἐβουφόρβουν ξένῳ, 
καὶ τόνδ᾽ ἔσωζον οἶκον ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. ἡ τ 

10 ὁσίου γὰρ ἀνδρὸς ὕσιος ὧν ἐτύγχανον, 
παιδὸς Φέρητος, ὃν ϑανεῖν ἐῤῥυσάμην, 

᾿ δι} ᾿ 

χεσεηβεῖ Ηεγοΐῃα ΟΡ δεσνυ. δὰ ἈροϊϊἹοάοσιπι Ὁ. “76. “δεη. ἩἨσησ εξ δες 
αιυεηῖεπι γεγδιιλλ ἰδιιάαϊ (]επλεης ΑἸ]εχαπάτίηυς Ρ. 18, Ὁ. 27οπξ. 

5. δ5:πῈ}}16 εδὲ Ἂ}]1ρ615 τοῦ ἕνεχα ἴῃ Οτοδῖ, 741. ἔσως σον ϑυχατέ. 
ρος ϑυμούμενος. Ἠετο, ΕῸπτ. 518. 1114. Ἠοπιεν. 1], Α΄. 4,0. Χωόμενον 
κατὰ ϑυμὸν ἐϊξώνοιο γυναικός. ΠΙ. ὅ.:ο. κασιγνήτοιο χολωθείς. Φ. 457. 
ΜΜΙισϑοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσθ. ΟΥ̓Ο]οριπι ἀεροτὶρείοπεπι 
υἱάεαθ ἀρὰ Ηεεὶοι,. ὙΠεορ. 150, Ὑὶτρ, Αεη, ὙΠΙ. 424. Δίον ξ. -- 
“ΝΏ]1Α. εἰΠρεῖ6, Οὐ χολωϑεὶς εοἰ οὐ χόλον ἔχων. , 

6. ϑητεύειν Ῥμοι. [ἐπὶ] μισϑῷ ἐῤγάξεσϑαι. Ῥατῖτον Ἡεδγοδίαι, 
δυϊάλο, εἰ ϑομοίϊαϑῖα Ἠοπιενὶ 11. Φᾧ. 443, ποὶ Νερίαυιθ δἷἱ, ὅτ᾽ ἄγήνορι 
“Μαομέδοντει πὰρ Διὸς ἐλϑόντες υὐῤφνν ὡν εἰς ἐνιαυτὸν ΠΠισϑῷ κἀπὶ 
ητῷ. Ψετθαια οσουντὶξ πὰ Ἠοηι. Οὐγδα. 4. 488. Σ. 556. Νοειτί ΟΥοῖ. 77. 

δομὰ. Οεάϊρ. Τγῖ. 1οζ9., “Ποιμὴν γὰρ ἤσϑα, κἀπὶ ϑητείᾳ πλάνης. 
Ἧσχο χόδροχὶς ϑιγαῦο Χ. ρ. 687. “ὅμήτου δ᾽ ἵδρυμα λέγεται τὸ Ἱερὸν, 
σαρ᾽ ᾧ ϑητεῦσαι λέγουσι τὸν ϑεὸν αὐτῷ, πλησίον τοῦ πορϑμοῦ. Βος 1υ- 
ἄϊοεανιε ῬγακΚεβεϊάϊι8. Καυίΐϊποεὶ. ἴεν Οτρ Ατγρ. 17ζ4{ὌἝὋὸοϑεὡ΄- Ῥαηγαϑῖβ ᾿δρυὰ 
ΟἸεια. ᾿ΑἸεχαπᾶν. ρ. 2. ἢ. Ὑλῆ μὲν Δημήτηρ, τλῆ δὲ κλυτὸς ᾿Ἄμφι- 
γνήεις, Ἰλῆ δὲ Ποσειδάων, τλῆ δ᾽ ἀργυρότοξος ᾿ἀπόλλων Ἀνδρὶ παρὰ 
Ἰϑνητῷ ϑητευαέμεν εἰς ἔνιαυτόν. δὶ οοντιβεμάυπι ϑητευέμεν, [Ιταϊεοιυς 
Ἡοπιετυπὶ Π|. Ε. ὅ85. ἥοη ἤ. 

τῶνδ᾽ ἄποινα δοουδαιϊνυβ εδὲ ἀϊδ᾽ιυποῖῃσ εἴ δεοτδῖπι δοοίρι φαάυᾳ 
πα}! 5 ἰηῖτα νυν. 565. ψυχρὰν μὲν -- τΤέγψιν, Ἠδα]ποπιοά! σοπδιτιιοιοηδ, ἰὰ 
48 ᾿ΙρΡϑᾶπλ, ἀ1186 ργδέσδίις, δεηϊθηι απ ΓΟϑρίοϊ δοσιιδδιτιιδ', ἐχορῖα εἷπὶ 

Οτεεῖ. ττοῦ, ᾿Βλένην κτάνωμεν, Μενέλεω" λύπην πικράών. ῬΙμόϑεν. 88:1, 
ἈΑπάτοην. 291. εις, Ἐν, 50. 255. 417. ΕἸεςῖν, χόι. δὶ αἰδεϊπαιιετναπη 
Ἑὐδαιμονοίης" μισϑὸν ἡδίστων λόγων. 1.32. 1.160. 4λιῤῥόϑιον ὅτ᾽ ἔκταν, 
ὠμόφρων ᾿ἄρης, Μῆνιν ϑυγατρὸς ἀνοσίων νυμφευμάτων, Πόντον κρέον" 
τὸς παῖδ. οπέ. | : ' , 

8. ᾿Ελθὼν δ᾽ ἐς αἵαμ Αἰμεπαροναβ, αυΐ νυ. 7. 8. οἰϊατίς ἱπ ΤΕ, εραῖ, 
Ῥ- 25. εἴ μος δοἷηβ οδϊιι88 ργδεῖη! Ὑ͵ΑΚοβεῖ 4. Ῥταθροοιεἶο ροδὲ γαῖα πιο 
ἴχπὶ δἰ ρηϊδοαπίία ρϑβϑῖπι βιρρυϊπιτασ, [υἷα ν. 580. μηλονόμας [ιήδ8ε ἀϊ 
εἴας Αρο]]ο. ἌξοπἪ. ἐβουφόῤμβουν εἰ ἔσωζον ἱπιρειίεοια, «υἱὰ δὰ 
δειγίεραι Αὐἀπιοῖο. ᾿ 

9. Εκάεπν ρῇῃγαβίβ ῬΏοοπ. 1101. Ζῇ σοι ξυνωρὶς εἰς τόδ᾽ ἡμέρ 
τέχγρων. [Μοτγι ἀ. --ο Οδεϊεγαπι ποῖ βἱβηιῆςωι οῆμθ αὐ ἄμπο ἀΐσπε, δε 
πμϑημε αα λοο ἐεπιροτὶα πιουποπέμτπ. ἈΡ’ ἰδ ὁ πὶ ἃ ππ. : 

10. ἴτὰ Μυβδταυῖβ ὁ Μ89. εἰ 1,266. Αἰάιιε ἐτύγχανε, ἥοπὲ. Μ 
Ἰεδεγεῖιν ἐτύγχανε, εἰ Ῥτορῖοῦ τοπηριδ, αυΐα ροϊϊ5 ἔτυχε ἀϊοὶ ἀἰοδαΐδδεὶ 
εἰ ῥτορῖον τέπὰ, αἰιοα Υἱχ οριιβ ἐδϑὲ βαηςῖὶ υἱοΐ οπλαπ) δαμοθαπὶ αἰοσί,  δοὶ 
γεῖρ ἐτύγχανον" ἴρβε ϑαποῖιιδ, βδηοῖτιπι ἤππο υἱταστα πθδίηιις Ἔχρεγίῃ8 διλη,, ' 

11., Ἦδιϊδῖίον διγαοίιτα εδεὶ ὃν ἐῤῥυσάμην μὴ ϑανεῖν, υἱ ἴῃ Οτεεεε, δ914 
Εἰ μὴ κελεύσας ῥύσεταί μὲ μὴ ϑανεῖν, Ἐλοοῖτ, δάο. αὐτὸν ἐξέκλεψα μὲ 
ϑανεῖν, Οπιτιϊας ἰάπλεὰ μανιουϊα ἰὰ Νοόιὶ ῬΒοθα, 609. Ζομπὸς εἰ 

Ω 



-- 

--- ὃ 
-- 

"Μοίρας δολώσας " ἥνεσαν δέ μοὶ ϑεχὶ ᾿ : 
“Ἄδμητον “4ιδην τὸν. παραυτίκ ἐχφυχεῖν, β 
ἄλλον διαλλάξαντα τοῖς χάτω᾽ νεχρόν, 

16 πάντας δ᾽ ἐλέγξας καὶ διεξελϑὼν φίλους, , 1 
σατέρα, γεραιάν ϑ', ἢ σφ᾽ ἔτικτε, μητέρα, 
οὐχ εὗρε, πλὴν γυναιχός, ἥτις ἤϑελεν 
ϑαγεῖν πρὸ κείνου, μηδ᾽ ἔτ᾽ εἰςορᾶν φάος" 

- 
; 

σπονδαῖς πεποιϑὼς, αἵ σε σώζουσιν ϑανεῖν. ϑὶπιὶ]9 εεῖ, φιιοὰ ροεῖ γεσρα 
Ῥτο μι εμάϊ εἰ Ὡθραπάϊ ρασγιϊουϊδπι, 4πὲε6 Ρ]ταπιᾳις εχρυϊπιίτυν,, ποηπαη-- 
{δὶ οπκίβεττιηΐ γεΐεγεδ: Απάτομ, 44, ἣν μὲ κωλύσῃ ϑανεῖν. Ἠετο. Ἐ. 517. 
Θυνεοῖν ἐρύκει μ᾽... Ὑιὰ. Ἠετζαδθι, δὰ Ὑίθες, Ρ. 777. Ὁ, 71. ΜΌοη Κι 

13. [Ιαοΐτα γ. ὅ5, Μοίρας δολίῳ Σφήλαντε τέχνη. Οὐΐρυδ διιϊῖοπλ. 
νι Ῥαγοῶ ἀεοερετῖξ Αρο]]ο, ἀΐθοῶθ εχ Αεϑθοῖγῖο Εππιεη, 750. ταοάο 
τεοῖς Ἰοραίων 15 ἰοουδ: Οβοχια βοἰ]ϊοεῖ Αἀπλοιῖὶ (δῖα ργοξεγεηβ, 1 Πδπλ 
ἐποιδαῖ : ΟΣ ὕ τοι, παλαιὰς δαίμονας καζταφϑίσας Οἴνῳ, παρηπάτησας 
ἀρχαίας ϑεάς, Ὄε εἰβηϊβοιϊίοης ν. ἤνεσαν νἱὰ. δαρτα νυ. 2. πὲ. -ς 
Ἦοο ἴδε ]οοο αἰνεῖν ποὺ δι ρηϊβῇοαῖ ἀσφιεέσσοογθ ἐπ αἰίφμα γ6, βεὰ ροιϊιδ. 
ῬΙοπιΐξέεγο, Ῥοϊϊίοογὲ. γιά. ϑοδδεῖ, ποῖ. δά ΕἸεοῖν. 52, 8.) ο]οι, ᾳαοά. 
εχ Ουά- ΕἸοτεηῖ. 2. ῥτίπηις εὐϊάϊς Μαιιῖας : οἴνῳ γὰρ ταύτας, φασὶ, τῶν 
λογισμῶν ἀπαγαγὼν ἐξητήσατο ᾿Αδμητον, οὕτω μέντοι, ὥςτε ἀντιδοῦναι 
ἑαυτοῦ ἕτερον τῷ «4ιδῃ. Κξιἐδὲ. ---- ΝΜ δοῖο υπᾶς δ Βδυβεγίηϊ δε μο] ϑῖδο. ἀρυά 
ΑεροΝ α). χαΐάεπι Υἱχ ἀπβίϊατὶ ροϊεδὲ φαΐα ὕπνῳ Ιερεπάιϊιπι εἰς, ἀπὸ 114. 
ἂς Ἐπιτὶϊδ ἰμι 6 ]]Πρδηῖασ, ἘΠ εςερὶϊ δο]ιο]αδῖ45, συοὰ φτλεοθάϊ: ἀρὰ ΑεδοΒγ-- 
Ἰππι, Μοίρας ἔπεισας ἀφϑίτους ϑεῖναι βροτούς. οῖυδ, χὰο ΑΡΟ]1α Ῥὰτ-Ξ 
οὯ5 ἀεςερῖῖ, ᾿ξεσπλ ΘΟ πλεχποσαῖων γυ. 56. ; ᾿ 

χῦ, «ιδην τὸν παραυτίκα, ἱπδέαπεοπε ππιογίθπι: ἴῃ χὰ Ἰοουξίομθ 
Ὠΐ 811 εοὲ «φυοά τορτεϊιθι δ» ἰδῆς δηΐϊτι δἰ ρ]οἰτες ργὸ πιογίσ ἀϊοῖιπι εβξ 
Ηΐρροϊ, τοϑο. Ταχὺς γὰρ Ἅιδης ῥᾷστος ἀνδρὲ δυστυχεῖ. ιθ0θ5, Προῦπ-- 
τον ἐς “Διδην στείχω κατὰ γῆς. ἴριι. Τ΄. 486. ιδην ἐγγὺς ὄντ᾽. ϑορίι. 
Οεά. 6. 1439. Αεδο}). Αβαδιῃ, 670, “τ δην πόντιον πεφευγότες. ΜἭἬ 0 πα. 

16. Ἐοτγῖαδδδβα ἰεβεπάιμυ Πατέρα τὸ, ψραῖάν 9᾽, ἢ σφ᾽ ἔ. μ. Νεα 
ἴλπλεπ πυΐαῖϊο τιεοεδδϑσῖα εδὶ: χμαάϊδηλ δοϊπὶ σοΟρτΐᾶπὶ ᾿πῖεγ 1 πὶ Βαρρυὶπιὶ 
χηοπεῖ Ῥοιδουιδ δά Μεά, 780. (Οδεῖεσιιπα ΟἸγηιεης χῃδῖεν εγὰὶ Αἰὐηλεῖϊ, 
ἦυχία οι δδίατι 9 Βευ οἰ γπιεποι νοοδῖ Ἡγρίμυβ ΕΔΡ, χ4. οπκ. ἘΔ1)-- 
ἴῃς Μοηκίας εἰ σουϊδεῖαηγα 808 εἰ ἀείεηδίοης τυϊραῖδο, Νοπ ἰνἷᾶ, ΔΠ|10], 
εἰ Ραῖετ, οἴ τωδῖει' ΘΟΙΏ ΠΟ ΠΊΟΓΔμϊΓ, 86 οπιπδς σοΙῃρτ δ) ἐπ ἀτιμἴιτ δταϊσο- 
ΣΌΣ ποιμΐης, αύουτιπλ ἀεϊμἄθ ἐχορ]α αἤεγαοῖυντ, εἴ εἃ χιϊάεπι, 1ὰ αἰ“ 
θὰ χραχὶπλθ οουβρίοὶ ἀεθιενῖς, «τὰ ψαϊοτεῖ ἀπηϊοτ18. ἀσεν τος 

17. 18. γαΐξο Ἰερίτυν ἥτις ἤϑελε Θανεῖν πρὸ κείνου, μηκέτ᾽ εἰσορᾶν 
φάος. ποῖ οὰπὶ Υἱχ ἐετεπάππι εβ8οῖ, Ἷοῃγεοεσα Βαγηθβιια εἰ Μυϑρταν 8 
μηδ᾽ ἔτ᾽ εἰσορᾷν φάος. Οοπειτποιίΐομεπι εχρεᾶϊτε σοπαῖις Ἠεδιΐιβ, ἱπ-- 
τ]! ρεπο ὥστε δηῖθ εἰσορᾷν. Ἐξο νοτο Ἐείαα τ τοριδυβατ οαξιτ, Ρτοβδπῖὶ- 
Βὺ8 νἱνῖο ἀοοιϊο, ἰὼ τεαχῖατι ἱπῖι]ῖ: ἰἄεπι {εοὶς ὙγαΚοβοϊ ἀϊτ8: δὶς αιϊάεπλ 
ορτίπηθ ῥῬγοσδᾶϊι βεπιξηῖϊία; εἴ οἶα δειμεὶ ὁσ ΟΡ ρτδεοεάεηϊεμα υόσεμι γύ- 
γαικὸς οπιίξϑιιπι ετγαῖ, εδεῖδγα ἃ τῃαὶς βεάυ]ϊο ἸΙΡτγαντῖο ἔδεϊα ροϊεγαπὲ πιπίατὶ. 
Ῥατίϊες δπιεηάενϊς ΜδυκΊλπτδ ἴπ τηᾶγρίης ἐχεπιρ τὶ ἙΔ, 51:ερ},, ΜΙ οπ ἔ. 
Ἀεϊδκίαδ, ὅστις ἤϑελε ϑανὼν πρὸ κείνου μηκέτ᾽ εἰςορᾶν φάος. Ουΐα «Π1ὶ 
Βοϊπεγαπξ πιοτίεια δηδίτε. ὭΧχΟΥ δυίοπι ψοϊιΐξ, ϑριϊι8 ε8ὲ εἴ νοπαϑίιι5, ἀξ 
ἴδογ ποὺ ἦς 1}}18 Βαδὸ σεγυα ἀϊοῖ, Οὐᾶτε ποίαις ἥτις ἴἰὰ ὅστις τηπἴδη- 
ἄσπ), ηδ᾽ ἔτι αὐῖεπι πέπιο ποη βογρβεπάμπι τἰἀδαϊ, «αἱ πλεπλϊμετῖϊ, 
δοΐετε ατσὰεοοϑ, ἀιδε δἰ σι οδηῖεν ἀΐοεσο υοϊιηῖ, ἐϊεστατό μεὶν πεβϑῖίομεπι 
οοηίταν!.. Ἐπ ἰτὰ οοἶ, Ηδλνῃ. ν 



- 

Ὡ τος ἐεπώνορ», θ΄. δός, 

᾿ νῦν κατ οἴκους ἐν χεροῖν βαστάξεται 
90 ψυχοῤῥαγοῦσα" τῇδε.γάρ σφ᾽ ἐν ἡμέρῳ 

ϑανεῖν πέπρωταν καὶ μεταστῆναν βίου: 
ἐγὼ δὲ, μὴ μίασμά μὲ ἐν δόμοις κίχη, 
λείπω μελάϑρων τήνδε φιλτάτην στέγη. Ὁ. 

, ἤδη δὲ τόνδε Θάνατον εἰρορῶ πέλας, 
οὔ ἱερῇ ϑανόντων, ὃς νιν εἰς “Διδου δόμους 

μέλλεν κατάξειν" συμμέτρως δ᾽ ἀφίκετο, 
φρουρῶν τόδ᾽ ἦμαρ, ᾧ ϑανεῖν αὐτὴν χρεών. 

ἡ πὰ ἀν τ 
ἈΒ., 11. 855, Τὸν δ᾽ ἕταροι ἐπὶ νῆα φέρον ψυχοῤῥαγέοντα. Ἰιερίιαν ψυ- 
χοῤῥαγοῦντα εὐδπι ἴῃ Ηετο. Ἐ, 5.4, Ρ]υίδιοι. Τ΄, 11. Ρ. 8δὅ7. εἰ δἠ]εοῖ- 
γαπι ψυχοῤῥαγὴς ἰὰ Ἰρι. Τ΄. τά6δ6, ψεῦραπι ἐδὲ ο)πδάεπι ἔοστωδθ στῆς 
μοῤῥαγεῖν ἴὰ Αεεεϊ. Ῥατθ. 84ι. Το πᾷ. ᾿ 

52. Τιδιχάαι ϑΘοβοϊίπδια δὰ Ηρρ. 1455, υϑδὶ Ὠίδηδ ἐμοὶ γὰρ οὗ ϑέμις 
, φϑιτοὺς δρᾷν, Οὐδ᾽ ὄμμα χραίνειν ϑανασίμοισιν ἐκπνοαῖΐς. τἱάεαϑ ἰδί 

ποῖαϊδ. Εἰΐοτεδ δηΐε Οαἰβἔοτἀϊιπλ πιᾶ]6 Ἄχ ϊεηὶ χιχῇ.ς κίχῃ εἴ δι γμπο 
Ὦνιιδ δουΐβιὶ ἔχιχον, ουἱϊ ρυδεβεὴβ κιγχάγω; νἱάθ τΐτα νυ. 495. σνεσθυπι 
διυῖεπλ χιχέω ὨΛΜ]]ὰπὶ εἴ, Ἄζοσι κι" Ἰιοβεοκίας ἴῃ ἀἰδδενιδι οΡιι5, «παῖδε! 
ἡπάεχ, αἱὲ νεέογωπι ααορεοίε οογροόγπι ὁχαπὲπιίεπε ποὸπ ργολίδίξὲ, ψ μεν. 
1802. ρᾶτ 1]. εἰ ΠΠ, οὐ σδεῖετβ εἴ δηιαυΐδ εἰ γχεσεηϊοτίθυδ δὲ θα ποὴ 
υἱάετιιν δἰϊεπάϊεες, φυοά ἀδ φυϊδθα9 μᾶες ρταεήίοαι Επτὶρίἀεδ, Ὡοὼς υἱά 
ἌΡρο)]ο εἰ Πθίδηδ δηπὶ. [Ιἰαπὸ Βογθσ ἰά ῥτορτίαπι νἱάεῖατ, ποι “ ἴδπλεα, 
αιοά, υἱ Ῥοίζειο ρίαοεῖ ΑἸΌ 1860]. ΤΥ, ο. ὅ. πιιπγῖπα Ἰυο}8 δπλδηῖϊῖῖα εἰυ5 

,, 486 ῥγδεβί πιὰ ἰεπεατία Δ Βοσγθδηῖ ἃ ἴ8]} δάβρεοῖῃ : πες δηΐπὶ εἦ6 580Ϊ8 
εἴ Ἰυὰμα οοριδηάιιπι: 864 αιΐα Δπ1|09 εχ Ἰοιρδίηχιιο ἔδσὶ γα Βοπαΐμα8΄ ἀἸσμηῖαν, 
Ῥγχϑεδιιηῖ δηΐπλ σροτῖϊ πδῖιταΐ, ουΐϊὰ8 αἰοά σδιιδδα ποῦ δρετῖα ὡροηδρίοιίαῦ 
ῬτοσῺ ε866ε ἃ χτῃηουϊθηιίθυδ εἴ 6 Ἰοηρίπψιο πιονῖοπιὶ ἰηΐεσσς αἀἱοῖὶ διηῖ {Π| 
αἰϊ, [πνᾶρὶὲξ σοπέεττθ 4086 πουϊδοίπλθ Οἀοῖν. ΜΆ] εσαδ ἰὼ σὙὸ]. 1. Το οσίθη- 
δἷυπλ Ρ. ὅ02. δῖ}, 

αὖ, μελάϑρων τήνδε φιλτάτην στέγην. Τιλ8ς. ΑἸΑ., οὲ εἀἀ. δΔηῖα Μπ- 
δτανἈϊπι,), αὐἱ τεροδιὶϊ τῶνδαδ εχ Μ55. Β. Ὁ. εἰ ϑεῖοῖϊ. δὰ Η!ρροΐγ- 

᾿ αι 1, 6. εἰ δἷο ΝΙαυκΚ ηάιβ επιεπάδραι, Ἐδάσπι εἰ νατίεἰδα ἰμέγα Υ. 891. 
τῶνδε φιλτάτων ΕἸ. ἄοπἢ. Νοι ἀεϊεείπ5 εβὲ τήνδ, 

35. ἱερῆ οἵἴδηεβ. Ἀσβιϊτι!, τηοπϑηῖς ΕἸ πλβ]εὶο, υεγαπὶ δοοιιβαίανὶ Το" 
χρδπὶ ἱερέα, ουὐυς ἄπδε υἱτίπιαθ δΥΠΔΡρα6 ἴθ ἀρδῖη, οοαϊεδοιμῖ : Ἔχ επιρίς 
Μα)πς σοπιγδοϊίοηῖβ ἰὰ ενοικέα εἰ Τυδέα, ῬΏοεη, 027. 1181. ποῖδγυι ἃ 
Ηΐρροϊ. 1148. εἱὸΐ σοπέεταβ 4.8 ἀ6 ῥῬγοβοάϊα βαγιπι ἱεγπλϊηδιοσαπλ βογιρία 
δυμδ, εἰ οἰταϊῖς δἠἀλ8 Απάν. χὰ. “Πηλέα δ᾽ ἀνάσσειν γῆς ἐᾷ Φαρσαλίας, 
άσεμ. τοῦϑ8. Πενϑεᾶ. ἤετο. Ἐν θφο. Θησεᾶ, ϑορβ. Α). τοά. Ἔγὺγ 
Ὀδυσσέα τὸν σὸν ἐνστάτην λέγω. ἴᾳ Ὁταοιο ἀρυὰ Ἠετγοάοίππι ὙΠ, 220, 
Ἰεβδηάμπι 47Ζεγνϑήσει βισιλέα φϑίμενον “ακεδαίμονος οὐρος. Μιᾷ. Β 
χρᾶπη,. δὰ τερον. Οοτγίηιμ. ο, βομαεῖ, Ρ, 878. Οὐδτε δυΐεπὶ Θαάνατο; 
ἀϊοαῖαν ἱερεὺς ϑανόντων ρμαϊεδίϊ εχ νυ. γά. Αϊοπά. Ἐδιπν Μομκίν., 
Ἀεοῖ Μαιβμῖδε σοπιταοιϊοποιῃ 1118πὶὸ 1Ἰεγασπὶ δὰ ἰδηῖαπι ροδὲ ᾿οηρβη, 
ΒΥ ΠΆΡαπὶ δάπλϊτ! φεμδεῖ, 14 «πεπινὶδ τοὶ δυτεβ ἀοσεσθ ροΐεγαμε. Ὑιίο, 
γαϊεκεπαιίηπι δά Ἠεχοάοι, ΥὙἹ]], 2λο. νυ. 'θοϑ. Ὁ. ͵ εν 

.θ. σύμμετρος εβθὲ σοπργμσις, νεῖ, οοπργμεηΐα ἐπέογραϊϊο, αἱ ἰ 
ο΄ ἈξδβοΒ. ΟΒορρᾷ, 609. ϑορη. Ὀεά. Τ΄ 84. 1118 Ἀεοῖο ἰρίϊατ δομοὶ. συμ’. 

- μέτρως, εὐκαίρως. γιρρ. Αδὰ, ΙΧ. 107. Ἔγᾷο αὐἀεγαΐ ρεοπιιδδῶ ἀὲ45, εἰ 

’’ 
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[- ΠΥ ΠΥ 
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 ΘΑΝΑ͂ΤΟΣ. 
ὦ, ἃ, ἀ, ἃ. ὃ. : “9 Κ΄, 3 ᾿ ἘΣ τ - 

τί σὺ πρὸς μελάϑροις; τί σὺ τῇδε φολεῖς, 
. 80 ,Φοῖβθ᾽" ; ἀδικεῖς αὖ, τιμὰς ἐνέρων. 
β ἀφοριζόμενος χαὶ καταπαύων. 

ρὺχ ἤρχεσέὲ σοε μόρον ᾿Αδμήτου 
διακωλῦσαι, Μοίρας δολίῳ ! 

μ ΝΥ, ἴων 2. νυ “- ψ ἀφηλαντι: τέχνῃ; νῦν δ᾽ ἐπὶ τῇδ᾽ σὺ 
, 85 χέρα τοξήρη φρουρεῖς ὁπλίσας, 

᾿ς ἢ τόδ᾽ ὑπέστη, πόσιν ἐχλύσασ' ,, 
αὐτὴ προϑανεῖν Πελίου παῖς ; 

«4 Π. ϑάρσει" δίκην τε καὶ λόγους κεδνοὺς ἔχω. 
Θ 4. τί δῆτα τύξων ἔργον, εἰ δίκην ἔχεις ;΄ 

ἔεπιρογα Ῥαοασ Ῥεδέία οοπιρϊογαπί. οπῖ. Νοη τραὰῖο ΕἾοσυ. Α. 
συμμέτρον. 5 ᾿ 

48. ἴὰ ΑἸἹάΐπα εἰ 4111ὁ6 νεϊετῖβιι8 οιἱὰ, φυδεῖεν Σ,δοο. ρμεσδοῦῶδᾶ, 4π86 
πᾶνο δοεηδηὶ ἰμρτδάϊευν., ἀρρεϊ]δῖον Χάρων. [Ιὰὼ τωιλνυβῖῆαο εὐϊιουϊς Βτυθ1-- 
οἰΐδηαθ φοιτὶρίτυΣ Θάνατος, ΜΜδοσορίυδ σὑετο ἐμ ϑαϊισηδὶ. Ὑ. 10.) 8 
Βεχμεοῖο οἰϊαῖυα, Ιιδιΐμα γετῖς Ογομ. ΑΙ οἩ ἐς 

. 29. “Ἐεϊεκίυς Ἰεβετε γοϊαῖξ τοο τη ἰονπιάπν πολεῖ. ϑεὰ πολεῖν ἐξ 
Ψψογφαγῖ, ὕγσφμοπίαγα, Οτοῖῖ, ιχθά, τίς ὁδ᾽ ἄρ᾽ ἀμφὶ μέλαθρον πολεῖ 
σὸν. ἀγρότας ἀνήρ; Αεδοι, Ῥετθ. ὅ:1. αυοὰ ποίανϊς Ὑήεακεί, λάδθ 1ρβν. 
Τὶ 84. περιπολῶν καϑ'᾽ “Ελλάδα. ἈΜε5. γ75. ϑορι. Οεά, ΧΓ. ,χδά. Ἡ οπέ. 

59. Ἠοοσυΐξ γαϊοκεοπδετίῃα δὰ ΗἾΡΡ. 107. ρατῖες, χαδδ δἰωρῃ!ὶ Ὠΐ1 ἰπ 
τηπηἄο δὐποϊηϊδιταπάο δογεϊιὶ δβδεηὶ, γοοῖτὶ τιμάς : εἴ Βδεο. χυϊάεπλ ὀχρὶΐ-. 
οδἴϊο ποβῖσο Ὑεγδιΐ σοηγυεηϊεῖ : γετίεγοσηιβ ΑὨΡΙΪ, αὐϊγιδιρέθδ, ργογοραΐξίνοδ. 
Οἰανὶς 116 νυ. 5ὅ. τιμαῖς κἀμὲ τέρπεσθαι δόκει. Αεεοῖ. ἔπη. 415. Τὶπ 
μάς γ8 μὲν δὴ τὰς ἐμὰς πεύσει τάχα --- Βροτοχτονοῦντας ἐκ δόμων ἐλαύ- 
γομὲεν, Αἀάα» ΕΠεεῖν. οοῦ. ΡΒτδδθ τιμὰς καταλύειν ---ο- ἀφανίζειν ἸΠῸεῖγας 
Βεαεῖα Ερίδξ. Οτἷῖ, Ρ. 172, Μῖοπε. «- αὖ τείας οἀ ρείοσθαι ἐγδιιάοπι, 
4υάπὶ Ῥατοὶδ ἔεοοτας Αρο]]ο, 32} ὦ “ἐ. τος ' 

᾿21. Σηϊιοττορδιϊοιδ Ὠοΐλτα δά αὶ, δεοῦυῖυα Μαιπίδευπι. 705 ξ. Ἐδς- 
Ρτεβεννϊε ᾿ροε Μαιμῖδε, Ιἄεπὶ ἀφοριζόμενος Ἰὰ εεδε ρυϊαῖ αυοὰ ἀπούρας 
δρῃά ἩἨοπιεσῦ, Νοὺ ἰοὰ εδὶ, φεὰ ἀειϊεσμπλδηδ, 1 θυ οἰτοπῃ)-" 
δου δε. , ᾿ ΝΕ 

52. Πετδοὶ. 505. Κοὐχ ἤρκεσέν σοι ταῦτα τολμῆσαι μόνον. ΜΙ οπ Κ. 
56. γυϊρο ἢ τόδ᾽ ὑπέστη. Οουντίρίς ἘΠι)5]εἰπ5 τόϑ᾽, ηυοὰ εἶπε {114 

ἀυδιιαιίοπα διυρίεχιβ δ π|. Μὰ, ἰηΐν. ν. δίλ, ὑπέστη οἴπὶ ᾿ηβοϊιῖνο ςου- 
δἰσυϊ την: αὐ εις. Ε, 7ο6. ᾿Ἔφ᾽ οἷς ὑπέστητ᾽ αὐτεπάγγελτοι ϑανεῖν. Ἰρῃ. 
Α, ὅδο. Ηεεγοϊίας, ὑπέστη" ὑπέσχετο.  οὴ . Ἰυτε τἰϊαμροταῖα Βλεο 
ἘΠΠπ151} 1: σοπὶεοῖαγα ἴῃ Οεηϑιιτῖ8 Βτϊδποχαπι ἰγιπλεείσιθιιδ γ0]. ΧΧΙΧ, Ρ. 117. 
Ἰοδδ Ἐχθιὰρῖ δ τπεῖυς Μαιι μίας. 

ὅ9. [Ιηϊεγρτεῖες δὰ τεγρυπὶ σεάζυπε, Ουϊὰ ἐρίγ ἀνε ορμδ 66 ἢ 
Αυρ]. δαὶ διδίποδο ἔλεπ ἀαα γοων ὅοιν ὃ Νοίεηι τἰνοῦεδ ἔργ)ὸῸν ρατὲ 
τυοάο δἀβιθίϊαπι, Ηἰρρ. 916. σιωπῆς δ᾽ οὐδὲν ἔργον ἐν κακοῖς. Απάτ, 
881. οὐ γὰρ, ὡς ἔοικέ μοι. Σχολῆς τόδ᾽ ἔργον». ἰρὰ. Α. 1944, οὐ ᾽σε- 
μνότητος ἔργον. δὲ 110], ΜΙο "Σ. ' 



Φ 

ἘΣ 8 ἱ 

40 4.11. σύνηϑες αἰδὶ ταῦτα βαστάζειν ἐμοί, 
Θ.4. χκαὶ τοῖςδέ γ᾽ οἴκοις ἐχδίκως προφωφελεῖν : 
“411. φίλου γὰρ ἀνδρὸς συμφοραῖς βαρύνομαι. 
Θ 41. καὶ νοσφιεῖς με τοῦδε δευτέρου νεχροῦ: 
«11. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνον πρὸς βίαν σ᾽ ἀφειλόμην- 

Π 48 ΘΑ͂. πῶς οὖν ὑπὲρ γῆς ἐστί, χοὺ χϑονὸς κάτω; 
“4.Π: δάμαρτε ἀμείψας, ἣν σὺ νῦν ἥχεις μέτα. 
Θ. 41. κἀπάξομαί γε νερτέραν ὑπὸ χϑόνα. 
«4.1. λαβὼν ἴϑ'" οὐ γὰρ οἷδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμί σε. 

 Θ ΑἹ. χτείνειν ὃν ἂν χρῇ; τοῦτο γὰρ τετάγμεϑα. 
ὅ0 “411. οὔκ, ἀλλὰ τοῖς μέλλουσι ϑάγατον ἐμβαλεῖν. 

4άο, Οαΐνίε ἴῃ πιεπιουΐδτη νεηΐδὶ ᾿ΑΡΟ]]ο ἀρὰ Ηοὶ, ὕλιτα. ΠΙ, ἐν. ὅο; 
Νιωπφιαπε ἤμέπιογο Ροσέδωγιζο αγύωπι. οπλ δ τος 

41. Ϊ]ηϊεττοβαιίομεπι, ιιδπὶ οπποα μαροος εὐϊίοπορ, ϑαδίυὶ, Οριΐπιο ᾿ ΘΧΡ]οδς ΕἸπιβίεῖυα «ἀ Ἠξετας!, 682. δι ρρ᾽ομήο εχ Ῥγδεοεάεηϊθ σεγρα, ξὺν- ηϑὲς ἐστὶ σοι. ἱβεὶαα ποῖδπι δάξα. γ8 δυῖεπι τα]εῖ γ68] ἀπᾶπλ υἱπὶ 
Ῥέσβϑβερε οβιϊηεῖ, μασγεϊουϊα ἴῃ Βα αδηλοάϊὶ ἀἰα]οβίο: νκὶς ἰαΐγα νυν, 47. ὅλ, 

.18ο. λολ, ὅϑά, 1.10. Δοπα. --- Ῥταξδιᾶνο ἰωϊεστορ ιϊομοαχ χῃοπυϊὶ 
Μαιιΐδο, . 

45, 1 ΑἸάπε, κατὰ χϑονὸς εδὲ ξιΐαπλ ἰηξ. γ5. ιδά, Ὠεάῖε Μυο- 
δτανΐιδ χατὼω χϑονός; ε 1,λες, Ε. Ῥ. χϑονὸς κάτω Β. Ὁ), ΕἸ. δεχαεηῖο 
Μεαιιβίας. εἰ ἰϊὰ χάϊάεπη εἰϊανεγοῖ ὙδἹοκθηβειίαα δὰ ῬΒοδη. 1927. 401 ἔου- 
ΣΏᾺ]ΑΠπὶ ἤχει» μέτα ἴῃ ν. δεᾳ. ἱΠ]πδῖγαϊ, ςοἹ]διῖβ ντ, 66. 499.  οπὲ, Ἐοι- 
ἴα εδὲ κάτω, χιδρὶβ γβεϊοτίουπη χϑονὸς κάτω, χυκπι κάτω χϑονός, Ῥτδε- δτεβδο ὑπὲρ γῆς. : 

4). Ἠετο. Ἐ. ὅὅ5. Ἥξω πρὸς ὑμᾶς, νερτέρᾳ δώσων χϑονί. 70 πὲ. 
΄ῳ.ν 48. ἔα Τδες, ΑἸὰ, εἰ Μ58. Ὀϊχὶς χυϊάεπι Νοείεν Μεὰ. 97. Οὐκ 
οἶδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι. εεὰ [δ] ταυτανὶε Ῥογβοθις Οὐκ οἶδ᾽ ἄρ᾽ εἰ π. Μοπε. 
Οὐομηρίδε μοάϊε, διὲ ἤδεθεῖ οετῖε δοπβθίασθ, ἰμπ- δδο ἔουπλὰ, αυδε τλλεἱ ΠῚ 

᾿ΣῶΓᾺ εδῖ, ρδιιτο]δπὶ ὧν σῃη δεχιιεηῖς ορίατιγο σοηπϊπηρεπᾶδπιὶ 6686, οὐκ 
οἷδα εἰ πείσαιμ᾽ ἄν σε. Ἰάεοχὰς ποὴ εἰ μοδὲ ἂν ἰηεϊἀεπάμιη, ψψὲάδ 
ΕἸπιΙεϊατα δὰ Μεά. 91:1. ᾿ ὸ ' 

49. ΨΌΪΡΟ δου ριον ὃν ἄν χρὴ, φιοὰ δοϊοεξουπι εβ, ϑιυδ) ηοιίναπι 
Σεροδιιεσαηΐ ϑομδείεν. εἰ Μαοιμΐας. Πεὶμάθ ρίεμα εδδβεῖ δεηϊεηῖία, τετάγ- 
πανβῃ γὰρ ποιεῖν τοῦτος Μοηῖ. ---᾿ ΝΙΒΙ δαδαμιάϊεηᾶαπε δες ἀοζεῖ 

δι}. Οτ, , 421, εἰ ᾧ. 4ά9ο. 2» ἰδέ, - 
80. τοῖς μέλλουσι εοἰ], ϑνήσκειν. ϑοβμο)ϊκεῖα τοῖς γεγηραχόσι. Ἐσᾶεπι 

σχηοἦο δἀβιβεῖμν ρατιϊοἱρίαπι ἰῇ, νυ." δά, Τέθϑνηχ᾽ ὃ μέλλων. Μίτεῖας 
8] 1ατἷ]5 Επτὶρίάθπι μδῃς. Ῥτοδοροροείδπλ. δάξεο περ] βομῖεσ Ἂπλ δῖδθε., τἰς 
ἌΡΟΙ]Ο, χυδεὶ ρεγβοηας δοῖουἷβ ορ]αβ, ᾿ἰρϑαπι Θώνατον Βοιζείαν δά ἴω- 
}ιοϊοἀάπι δομΐθιιβ χιογέσα ς σεγιτῃ δίπλες δῖ, αυοά ἴῃ ἤετο, Ε, 866, 
«Ἱύσσα Ἰηχυῖι; ὃ δὲ κανὼν οὐκ εἴσεται Παῖδας, οὕς ἔτικτ᾽, ἐναΐρων, 
σερὶν ἂν ἐμὰς λύσσας ἀφῇ. εἰς εὐἰ πὶ δον υϑηδαϊ ραϊο ργὸ ἐμᾶς. ὕου- 
ἔετας εἰΐατλ ΜΊΠοΙπι Ῥανδὰ, Απιϑε. Χ. 260. Οὐΐη εἴ Ηοπιετὰ ἢ, Ε, 
859. ὃ δ᾽ ἔβραχε χάλκεος "Ἄρης, Ὅσσον τ' ἐννεάχιλοι ἐπίαχον, ἢ δεκά- 
χιλοι ᾿ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες ἄζηος. δες ἴοσα ἱκπάϊοανιε Ψὲὶς 
ἀοοιίδεῖπιιι8 εἴ Ὡπηϊοἰδδίπιιια ἤάσοθιβ Ταῖς. ζοπ ζ. Ῥαῖει Μουξκίωατι τοῖς 

᾿ μέλλαυσι ϑνήσκειν ἰἸηιεϊ]εχῖνβε πιογίἑωγὶδ.. ΑἹ ἀυἰδ, οΟΌδεορο, ποι εδὶ σηο- 
εἰϊαναδ) Ψετῖς οὐποίαπέιίδιδ. Ιὰ 1110 φοτο, φυοά Μοῖθ ἀϊοίτιις ταοχίεια 

ι 

͵ - ω 



9. ΔΝ ἰ 

Θ.Α͂. ἔχω λόγον δὴ καὶ προϑυμίαν σέϑεν.. 
“«(Π. ἔστ᾽ οὖν ὕπως ᾿ἄλκχηστις ἐς γῆρας ᾿μόλοις.. 
Θ΄4. οὐχ ἔστι" τιμαῖς χὰἀμὲ τέρπεσϑαι δύχει. 
ΑἹ Π. οὕτοι πλέον γ ἂν ἢ μίαν ψυχὴν λάβοις.. 

ὅδ Θ.4. νέων 'φϑινόντων, μεῖζον ἄρνυμαι γέρας. 
τς 4 Π. χἂν γραῦς ὕληταν, πλουσίως ταφήσεται. 

Θ.Α. πρὸς τῶν ἐχόντων, Φοῖβε, τὸν νόμον τίϑης: 
ΑΙ Π΄. πῶς εἶπας; ἀλλ᾽ ἦ καὶ σοφὸς λέληθας ὦν. 

ΘΑ, ὠνοῖντ᾽ ἂν οἷς πάρεστι, γηραιοὺς ϑανεῖν. 

ἀχιχαἑτξεγ8 ,) ὩῈ114 πος ρεπιΐα 665, οἰ χυίϊάεπι ἤδιδ, αι Ῥγδδεεδὶ σαοσ, ποὶ 
δεῖ ΙΏΟΣδ, ᾿ 

85, λόγον δὴ Β. Ὦ. ΕΊ. Νοῖεηξ ετομεθ πεασπὶ νετδὶ ἔγω, ἴῃ Ιιεχὶ οἶδ, 
τ ΦΔΠ1ον, οπιϊδευπι, Ὑαῖοι ἐπέσιρο --- ὧἱ «ἶα Οτεδῖ, 729. τοῦτο πάγτ 
ἔχω μαϑών. 1118. ᾿Ἔχω τοσοῦτον, τἀπίλοιπα δ᾽ οὐκ ἔχω. Ἡΐρρ. τάδ4. 
ΑἸλυα οἰρείβοαι λόγους ἔχω δυρτ. γ. ὅ8, «αἰἰυιᾷὰ ἔχω προϑυμίαν ἱἰαΐ, τ, 
λι26. οπὲ. Ὑα]ξο λόγον γε. ὶ 

δι. Οριδιίνιτα μόλοι, ἡπεῖα ἴῃ ἀπδικαϊουετα γοοαῦαπι δὰ Αἱ, 1500. 
εἱ ἴπ γγδείαϊ,, ». ΧΧΊ σἱπὶ δυδριοίοης ᾿ἰδεχανὶς Ἡ εἰοϊ πα ἴῃ αἀἰ65. 46 ρματιϊ-π 
οΌ]ὰ ἂν Ρ. 15. Οὐαπιψηδὰ Ὡοπ ρΡυο; αιοᾶ 1}1}} ρἴαοει, Μοτγῖῖθ νοϊιη- 

- τδῖεπι ἐχαυϊτὶ, δεὰ οὐιδῖθεῖ ορὶυλομεπλ χεϑρίοὶ; 6δέπη8 μὲ «ἀϊοεξέϊΦ οά 
δογεοοίμεπι ρεγνοπέμγα ρμωξοίωγ 2 Ἔ 

855, Οὐυἱὰ μἷο γαϊεαξ τιμαὶ, πιοποίγαϊαση εἰ ἴα Ὡοῖα δά ν. ὅο, “705 ἢ. 
δ58. γέρας Ῥτο χλέος ΕῚ. οπξ, ΑἸίχυοι οοἀά, δοτὶρίπταπι γέρας 

ἩΜαιιΗΐδο τηοηεῖ πλβὶδ σοηγεηῖΐγα εχ ΤῸ δεαιΐας, πλόος διαΐεμλ γοτδοὶ 
δὅ. ιάειουν γέρας δεοιιπδα γεοθηβίομἱδ ε88ε. 

56. ᾿Ἀεδ 'ρβα ἀοοεῖ, γραῦς δἀϊοοιίνι 6866. δὲ ὧἀθ ΑἸοεει 46 ἀϊοὶς 
ἽΝου εὐἷπὶ χαδενὶδ δηϊ8 διιπιρίιμο86 δερε! ἰαγ, Νεχαθ δρίϊτλ φεὐδεὶ ζαξυχιις 
ταφήσεται, πἰοὶ ἐς ΑἸοσεδι ἀ6 δεέγίμο εἼϑεῖ. 

57. οἷ ἔχοντες (δυδαυάϊ! χρήματα) αἱνῖϊθ8. Ἐχεταρῖα απ οἰ] ρϑεοῦ 
ἐοηβεδδετε Κυβίοτι δὰ Ατὶδῖ, Ρίαι, δ006. ( Τοὺς μὲν ἔχοντας καὶ πλου- 
τοῦντας.) εἰ 4111. ΘΏρρΡ]. λάο. Οἱ δ᾽ οὐχ ἔχοντες, καὶ σπανίζοντες βίου ---ο΄ 
Ἑἰἷς τοὺς ἔχοντας κέντρ ἀφιᾶσιν κακά. Ἐταρτα. Τγδα, δρ. ϑιοβαειπι 
Τὶς. ΠΧ1ΡΡ΄. Ρ. 261. τοι. Ατῖδι, Εᾳ. 1.95. Αὐἀάας Ῥβοεὼ. 41:6, Κακὸν 
τὸ μὴ ἴχϑοιν. Ἠετς, Ἐ. 656, εἰ ἴἴὰ δοοϊρίαπἀππι ἀὐθιϊτος ϑορῃ. Α]. 157. 
Πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ ὃ φϑόνος ἕρπει. Οὐτῖιδ ἀρυὰ Οἴςετ, ἘΡ. ἔδπι. ὙΠ]. 
29. «4 ἐἰα ποοίγα ρμγαεαϊοαξο φωαπὲὲ οσέ, πος, φωοά «ἰπιμα, φωοά 
δλαδεαπιῖεδ, φιοᾶ λοπιεὶπθθ ϑαίδο πιο πημν., Σὰ οπιπθ ἃ 6 δαῦοσγο. Ο(ε- 
ἴετισὰ Αἰεϊοιβ εδὲ τ|δῖ}8 ρυδεροδλι! ΟΝ 19 πρὸς » 8 76 αἰϊομ)μδ. ϑόρῆ,. Θεά, 
Τ. τάϑ4͵ πρὸς δοῦ γὰρ, οὐδ᾽ ἐμοῦ, φράσω. πϑὶ οἰταὶ Βτεαποκίυ5 Ὑταοὶι-. 
470. Ατίδι, γεδρ. θ47. ΡΊυτα ἰονδωϊεωῖϊιν ἀρτιὰ Ἡδεμλδιογῃ, δὰ [1ιτοῖδα 1. 
Ῥ- 251, Κορβ. δὰ ὕτεροσ. Οοσ. ὑ.. 44. εἴ δοτὶρίοτεβ. 151 δανοραῖοβ, 7 ογι Κ. 

8. Ηυνπςε οἱ δεαιεπίοτα ὙΟΓΒΠλ [ἰὼ ἱπιεγργεῖδαῖι8 εδὶ ΒΟ ΔμΔΠΊΙδ : 
μὰ 2 ἐμ δορδίδίσσ, ἑπδοὶϊς ποδὶθ, ογαῶβ ἢ ---- δος ἀαπιρία φεΐδωδ 65, 
τεάἀξηιογεπέ πιοίϊδ πιοα. Ὥδοπκ. --- Μυΐϊο ἀεϊετῖον εεὶ ]εοῖϊο πέφυχας 
ὦν, χπαπὶ ὁχ οοά, εἰἰαπι ΕἸοτθηῖ, εὐοΐανϊε Πεϑιϊορ οὦ Με, γθ5. 2 ηδέ. -- 
«Σοφὸς τοφαῖυτ, αιοὰ ἀτρυϊαϊαν, ἀα οπιαΐδις βεαπάδενϊ γογρὰ Αροϊϊοῖν 
ΠῚ 8. 

809. [τὰ τεεῖο Τιδεοατῖθ, ΑἸάπε εἰ δεχιεηῖεθ δἰ ϊϊοτεθ ταεπᾶοθς ὥνγοιντ᾽ 
ἂν, χιοὰ ποπη}}}} μὲν περ! βεηιίαπι νετιππς αυδοὶ εδδεῖ ὄναιντ᾽ ὦν. Οου- 
εἰξεπάσπι υἱάϊς Αοπιλιι Ῥοτίισ, ΑΓΖο πὲ. --- Πάρεστι. τὸ πλουτεῖν, 

«- 



Ζ 

Φ αὶ 

- υ “ 

60 «411. οὔκουν δοχεῖ σοε τήνδε μοι δοῦναι χάριν; 
ΘΑ͂. οὗ δῆτ᾽ " ἐπίστασαι δὲ τοὺς ἐμοὺς τρόπους. 
ΑἹ Π. ἐχϑρούς γε ϑνητοῖς, χαὶ ϑεοῖς στυγουβέγους. 
ΘΑ͂. οὐκ ἂν δύναιο πάντ᾽ ἔχειν, ἃὲ μή σε δεῖ, 
ΑἸ Π. ἢ μὴν σὺ παύσει, χαίπερ ὠμὸς ὧν ἄγαν". 

. τοῖος (Φέρητος "εἶσι πρὸς δόμους ἀνήρ, 

Σὐρυσϑέωρ πέμψαντος ἵππειον μετὰ 
ὄχημα Θρήχης ἐκ τόπων δυςχειμέρων, 

ἝΝ ἃς δὴ » ξενωϑεὲς τοῖςδ᾽ ἐν ᾿Αδμήτου δόμοις, 
͵ -«- 2. 5 ’ 

ᾳ«7}) α τήνδε σ' ἐ . ; 
βὶ » 70 ΤΣ 2 ᾿ δὲ ξαιρήσεται , ᾿ 

70 εχουϑ' ἢ παρ ἡμῶν σὸν γενήσεται χάρις. 
| δράσει ϑ᾽ ὁμοίως ταῦτ᾽, ἀπεχϑήσεν τ ἐμοί. 

ΘοΠοῖ. ἢ Ε1οτ, Δ. 2»  6Γ, --- Ἑτταιξ, φαΐ δεηθασῃ 6666 Ρεϊδηϊ, σπιογϑηΐ, 
φεΐδωδ ορες σεπέ. 855 ϑοπσο τπορὶ, ἴὰ δπὶπὶ ἀϊοὶ ἀεδυϊβεεῖ γηραιοὶ ϑα-- 
γεῖν. Ἰιᾶσχιις πἰδὶ ὠνοῖτ᾽ δἱϊφυΐβ, ραεβῖνε, βογὶ δὶ υο]Ἱεῖ, δἷς 'μβαδο ᾿πιθ ρει 
διηῖ: ὀπισγοηΐγ φιϊδωδ ορε5 ϑωρροίμπὲ, ρταπάασενοδ πιογὲ, 4μο8 Ψψένογα 
ομρίωπέ, εἰγα δεπιοῖ ἱρδοδ, δῖνο α1106 διπλδηὶ 8]106. 

64. ἤ μὴν πιληοιπίπιο. ἀλλ ὅμῶς Ἠεεγοῖ. εἰ 411}: Οταπυνμδτῖοῖ. 
“Μιά, ΒΙοπιί, Ο]ο88. δά Αεβοῖ. Ῥτοπὶ 1γ4. 1:1} ΠΠ{Ππιπ8 οαὲ Βαστυμλ Ρδτί- 
Ου]λτττα, πδι8 ἴῃ ἰδία ἔλδυ]α νυ. οάῦ, Ἧ μὴν ἔτει Ζεὺς, καίπερ αὐϑάδη 
φρονῶν Ἔσται ταπεινός " ταῖον ἐξαρτύετας ΤΓάμον γαμεῖν. δοπξ. --- 
Ἢ μὴν εεἴ »γοΐσοίο, Ἀοὰ ἀταιχαλπι χελίϊοπείπωδ, 

06. Ἠπιο γχεεβρίεἷς ΟἸγπιρὶοῦ, Οοπιηλθοῖ. ἴα ΑἸοϊδ᾽ Δ, δεοπυᾷ, Ψοϊ. 11. 
Ρ- 44, Οτειχετῖ, Ζήλῳ τραγικῷ τοῦτο πεποίηκεν ὃ Σωκράτης" ζηλωτὴς 
γὰρ τούτων ἐστίν" ὡςπεὺ οὖν ἐκεῖνοι πολλάκις ἀπὸ μηχανῆς εἰςάγουσε 
Θεὸν ἐπὶ λύσει τῶν συμφορῶν, καϑάπερ ἐν τῇ ᾿Αλκηστίδι τὸν ᾿Δπόλλω 
πεποίηκεν ἐν τῇ Αδμήτου οἰκίᾳ, ἢ ἐς ἐ- . 

66. ἵπαειον οχιπϑα: ἴῃ ΗἸρΡρ. 1ὅ5δ1. Ἰερίϊον ὄχημ᾽ ἵππειον, Ῥοεῖα- 
αιῖϊδ πλεῖτο : αἰτογδπι τΆπλοα ἔογπιαπι ὑππίος δρυἃ ποβίττιπι ἔνεαϊιεπίϊοτεπι 
6886, Ὠοϊδυϊπιιδ δὰ Ηΐρρ. 507. Ὑι᾽άεαβ ΕΠπιβ] εἴτι δὰ Ηδεταοὶ, 8456. Ῥχο- 
ἔεοϊο Ἰερότεσα ἵππιον, δὶ ταοάο σοπείατεϊ Τταρίοοδ ἴῃ αυϊπία δειὶς υϑγεὶ-- 
ο}1, 4ι8118 εδὲ ποδῖεν, ἱδιθαπι δροηἦδο ρῥγδεῖι]ϊβθο,  Οεἴεγιιπλ οοῃδιτιοία, 
τᾶ6 ΠΟΩΠΏΪ]οα ἔε[ε 111, εδι, Εὐρυσθέως πέμψαντος .ἴ αὐτὸν 1 μετὰ ἵππειον 

ὄχημα [ἀξοντα ἐκ τόπων δυσχειμέρων Θρήκης:. Νεβοῖο δὰ πλοπεπαϊ δἱηϊ 
ἄἰγοηο; ἵππειον ὄχημα, αἰ εἰ τέτρωρον ἅρμα ἰοαῖτα ν, 409. ἰρβοδ εαιιοδ᾽ 
διρυϊθοάτε, 7 ὁ" ἢ. --- Ἵππίος ἀϊοϊται", φυΐ Ὁ ἐχιιϑ βμόμχει βαθεῖ; ὅπ- 
πέιος, ἐφμΐπωδ, πὶ δδὲ βαιϊΐ. : ; : 5 

68. 1,2ες. οὗ δή. 

71. Ἐφοιϊίῃ8 γοτίαββ6 Ἰεκετγεῖαν ἀπεχϑήσεν δ΄. ἌΓοπκ. --- Ψαυϊραῖα, 
δράσεις ϑ᾽ ὁμοίως ταῦτ᾽, ἀπεχϑήσεξ τ᾽ ἐμοὶ, αι ρτδερεῖ μεγυευβἰβδίχηδπι 
δεωϊειίαπι: ἐγίρέεξ ἐϊδὲ γπρίογοπι Ηδγομίθς, δἰπεείφα πεὸ φίαπει ἃ γπὲ 
ἰὐροιρίως ἐπιδὶς σταΐίαπι, δὲ πιὶλίϊοπεῖπες ἐϊμα ξαοῖθα, οὐ οὐϊΐο᾿ πιὶδὲ ὁνῖδ, 

οἴλιίθ ἐχδρθοῖοβ πείσει ϑ᾽ ὁμοίως. Ὑγακαοβεϊάϊυα, αὶ δράσεις δ᾽ ὁμοίως, 
εἰ Μοικίια, φὰὶ ἀπεχϑήσει δ᾽ ἐμοί, οἱδὶ Βοο. εδὲ ἰπ ἀποθὰθ οοἀᾷ, ορι- 
ἑεοῖῖ, ποῦ νἱήδηϊοῦ και οχρίοτσγαϊυπιὶ δαθιΐδδε, «ὐἰὰ πῖσ ἄϊοξ. οροτῖεγοῖ, 
Νοι πιαῖς (υἷ8 οοπϊϊοῖκι, δράσας ϑ᾽ ὁμοίως ταῦτ᾽, ἀπεχϑήσεε γ᾽ ἐμοί" 
εἰ, δὲ πιίλιοπείρμσ ἐἰϊϊμα βμεμαλὴ ααδοὸ πιέλὲ οαΐο ογί8, ϑεὰ δδιϊι8. ἀπχὶ 
ὅραυει ὃ ὑμρίωᾳ »κ»ολῖθετε: 66 πολι σπέκρ ἐμὰ ζαοὶσέ Ἡογομΐεσ. 

᾿ 



. 

: “οἰ αι' 

Θ.4. πόλλ' ἂν σὺ λέξας οὐδὲν ἂν πλέον λάβοις. 
ἥ. δ᾽ οὖν γυνὴ κάτεισιν εἰς Δίδου δόμους 

τς ἢ στείχω δ᾽ ἐπὶ αὑτήν, ὡς κατάρξωμαι ξίφει". 
798ὋἪ  ἐἑερὺς γὰρ οὗτος τῶν κατὰ χϑονὸς ϑεῶν, 

᾿ς ὅτου τόδ᾽ ἔγχος κρατὸς ἁγγίσῃ τρίχα. 

Ὅμοϊως, αἰ ἰα ΑΔροδΥ] Ῥατν. 314. Οβοερῃ, 70). Ἐπὶ, 558. Ἐατῖρ, 
ΓρἈ. ΊΤ. 480. ὶ ᾿ ᾿ 

73. Ἑκππάοτα μβαδδα οοπειτποιϊοισπι ἰπίτα γ. δοῦ. Τί δ᾽ ἄν κρατή- 
ὕας δεσπότην πλέον λάβοις; Ἰρι, Ὑ. 496, Τί δ᾽ ἂν μαϑοῦσα τόδε 
σιλέον λάβοις, γύναι ; ἰληϊαχι ἱπ ποεῖτα ἴοοοὺ βεπιϊπαῖας ἄν. πλέον λαμ- 
βάνειν, ῥμγοΐοαστα. δἰταῖϊεβ φρῆταβεβ σπιλέον ἐργάζεσθαι, πλέον πράσσειν, 
οϊανϊχο!δ δὰ ΗἸρρο], 84, ΔΓ οπξ. 

78. 11 Τιαδοατν, ἥ δ᾽ οὖν «εἰετ. ἢ γὐ οὖν γχηοὶῖος ΒΙΟτηβεϊ ἀπε, 
Ἥοπλ. Ὀιϊυτάχας ρετυεγεῦσα, εἰ ἥ γ᾽ οὖν ΒΙοπιβεϊάϊι, εἰ ἥδ᾽, οὖν, 
αιοά Μοικίυδ εχ εἀ, 1,466. σδοθρὶξ, ' 

᾿,η4. κατάρχεσθαι τοῦ ἱερείου, νεῖ εἰριρ!ϊοἶϊεν κατάρχεσθαι» . εταῖ 
ἀμδρίοαῦε δάογα, χαοά δρπᾶ γεῖεγεβ γδδοοβ βεραῖ, ρβοϊμάθπο μῖϊοβ ἃ 
ἔγοιῖα υἱοῖϊπλθα, ,, 4005 ροβῖδα, ἴδηχηᾶπι ρῥυΐπια ᾿ἰαταῖμα, ἰροὶ ἴπ ἃγὰ 80- 
φΈΏδ0 ἱπιροπεβραμῖ. 9 Ψεθῖδ υἱὸς Κυδιετὶ δὰ Ατϊδῖ, ἄν, οδὸ, φυὶ οριϊτλ8 
'Βῆπο. χαοσεῖλ {Ππϑιταῖ, δάἀνοοσεαῖβ Ἠδδγοῆῖο κατάρξασθαι τοῦ. ἱερείου, τῶν 
τριχῶν ἀποσπάσαι. Νοοιτὶ ΕἸ]. 81ο. ἐκ κανοῦ δ᾽ ἑλὼν αγισθος ὀρϑὴν 
ὀφψαγίδα, μοσχίαν τρίχα Τεμὼν ἐφ᾽ ἁγνὸν πῦρ ἔϑηκε δεξιᾷ, Ὑιντρ. Αδη. 

ΟὟΙ. χά. ἘΣ δεπιπιας σαγροησ Ἱπεάΐα. ἐμίαγ σογπα δείαϑ, ἴρπίδιιδ ἐπε- 
Ῥοπίξ ϑαογὶφ, ἰδαπιίπω ργίπια. Αδα. ἸΥ. Θο8. Νοπάμπι εἰ βανωπι 
ὡῬΡγοσογρίπα νεγίϊοα ογίποπι «ΑδείμἬοταί) δίνγριίοφμσ 'οαρμξ ἀαπιπανοεγαξ 
Οτοο. ὉΝῖ ποδβίτῃπς Ἰοδατα τεϑρίοερα νἱάεῖϊυν Ῥοεῖα, επηάθηλ τἰϊάπι δβαοσὶἢ-- 
οἷἱ Ῥτυοβετρίωδο ἴγδῃβίεσειδ, χιέσα δρπὰ Ἐπτὶρί ἄδπλ οοοραῖ Θάνατος. Ἴἴα 
ποῦς Ηον, ὕδστη. 1. χχσιῖῖ. 10. πρρδλμσα ϑάθνα σαρμὲ Ῥγοδόγριπα [μρ 12. 

᾿ς Ἰοσῦπε ὙΊγρΊ ἢ οαχα. ποβῖσο οοπίμϊεταῖ Μδοτοδῖιθ ϑαίαγηδι. Ὑ΄. 10. ᾿πρϑὰ 
7 αδωῖα ἐπ δοεπὰπε Ογοῶς ἱπμοϊωγ ρίαάέίωπι ρὁδέαπε, σμοὸ ογίπόπιὶ αὖ- 
δοϊπάαί Αϊ᾿οοείάϊε, Μιὰ, Ἴατα, Αάνετο, ΧΙΧ. 17. ΑΚ. δά Ῥβοει. δ7δς 
(πῶς δ᾽. αὐ κατάρξει ϑυμάτων, ἑλὼν πόλεν;) Ιπ Τρδῖρ. Τ΄. 4ο. ἐπᾳαῖς 
Ἰρμιοηΐα, Κατάρχομαι μὲν, σφάγια δ᾽ ἄλλοισιν μέλει. εαάδτα ν( Ὅοις. . 
ἱηϊεττορδηι Οτεεῖὶ, Αὐτὴ ξίφει θύουσα, θῆλυς ἄρσενας; τεεροπάες, Οὔχ, . 
ἀλλὰ χαίτην ἀμφὶ σὴν χερνίψομαι.. οπκ. πεν 

η5. ἱερὸς οὐπὶ βεπϊεῖνο δοπαϊγϊαν, , δ ἴῃ Ατίϑὲ, ῬΙας, 057. Μὴ 
δῆϑ᾽, ἱερὸν γάρ ἐστι τοῦ Πλούτου πάλαι. 816 Οἴοσετο ἴῃ ὕειν. 11, 18,. 
Πρ δα ορίπέοσιθ ἀοπιίημεπε “ἶὰ ἐπδεΐα Φφογώπι θογιεπι δαςσζα ρμμίέαξωγς 

οπᾷ. --- νἱὰ, Ὑ͵οΙΥ δὰ Ῥεπιοδι. Τιερίΐα. 280. αι. (τ, Οτ. ᾧ. ὅγι, 
74 Ἢ 4], : -- 

εις 40, Δ ὑππ8 Οοάοχ Ἐ. Οἰεἴεστὶ, οὑπὶ εἀὰ, ομιπῖδυθ (Ρτδεῖεν Τ,586, 
τϑὶ ἀγύσει ), ἐχμίμεως ἅγνίσει, ἰὴ χῃο ταεπάδπι ἰατιάϊι δἀϊζοτεβ ῥγδεῖει-- 
σἱάϊοοθα σῖτον : ξαϊταν: ἕοτχαα, ἀυδηι δα μι θυΐδδεε Τταρίουῦβ, ἀγριῶ ετᾶῖ, ποῖ 
ἁγγίσω, ϑ8ιαῖϊα ποῖα φυϊάεπι σοπείτιοῖο δυβηιποῖίνί, δΌρΡΡτοββο ἄν, Ψι46 
ἴῃ, ν. 865. 999. Ηΐρρ. 429. ὅτῳ παρῇ. 519. οἷς ἐπιστρατεύσῃ. 1569. 
ᾧ ἐφορμάσῃ. Οτοοῖ. 141. εἰ δ᾽ Ῥοτβδουυα. Μεά, δι6. ἘΠ. 972. Αεβοῖ. 
ΤΗΕΡ, 45, εἴ Ἰοοῖ ἂψ ΒΙοπλῆε] ἦϊο ἐπήϊοαῖλ. ϑορῃ, ἘΠ], 771. ὙΎΔΟΒ, 451, 
Οεὰ, γι. 1551, Οεά, (οἱ. 595.. Οειϊεγιπι τεοὶθ οἰτανῖς ἅἀγνίσῃ υτοῖι 
αν. Ἰίεοῖ, 1. χυι. Τόοπι, ἢ. Ρ». οά. οπκ, Νίου βιιφρυξοϑαπι ἐπε ἄν, 
'τοὰ οομδαΐτο᾽ πο ροδίϊατῃ: δέω φιεῖ, Ὅτου ἂν εἰ ομίαϑοιεπιᾳ δ. 



' 

ὡς: 

ἽΝ ΧΟΡΟΣ... οτ 

(Ὁ 4.) τί ποϑὲ ἡσυχία πρόσϑε μελάϑρὼν ;". 
(Οβ'΄.) τί σεσίγηται δόμος ᾿ἀδμήτου; ὁ ὁ 
(Ογ..) ἀλλ οὐδὲ φίλων τις πέλας οὐδείς, 

820. ὕρτις ἂν εἴποι, πότερον φϑιμένην, 
τὴν βασίλειαν πενθεῖν, ἢ ζῶσ᾽ 

Ν 

,77. Ἡμιχορίονυ Ῥετεοτιασι Ἠυΐσ τεγεπΐ δταοῆχις Βητηεείην. 8.110}. ἐκ 
φερόντων Φεραίων ὃ χορός, διαιρέϊται εἰς δύο ἡμιχόρια. Ψαυΐρο εἀϊτυν 
σιρόσϑε μ, Ἰξέετρπι δ ήϊαϊ, τηοηεμῖς ΒΙοιμβεϊ ἀϊο: ἴῃ δπαραοοίϊοεἶ μέλα- 
ὅρον ἴετε δεπῖρεῦ,) υἃἱ ορίηοσ, πηεάϊαπι βαρεῖ Ὀτένεμ, ἥξζοπκ. -- 
Θοτὶρεῖς πρόσϑεν, εεὦ γεδυχὶ πρόσθε, αιοὰ ἱπ οπιπῖβιθ Πἰθτῖδ Ἰθρίτατ. 
Ψεγασλ «οϊάοπλ εδὲ, χυοά οὔδβενναῖ Μοωηκίυβ, μέλαθρον ἷπ ἀπαρδςσδιῖς 
Σαοάΐφσα, Ρ]οσιιχια ᾿θετο Ῥσονόπι; πες οδυδα ἰαῖεῖ, οἷν τραοῖοὶ οογτίρεγο 
ΣΘΑΙ ποτΐηὶ : ἐδοῖαπλ εὐἷπὶ ῥτορίεγεα αποᾶ δηδρδοδῖιπλ ἐχρὶεῖ. ἀϊ ὈΡὶ ποι 
ἔδοῖπλ υἱάεζηνϑ, οοττιαμαϊ πεοεδαϊϊδα σαϊηΐη6 ἰπὰξ ᾿τοροείία εδι. 2} ὦ δέ. 
ΟΟ]Ἰοφαὶ! τίοεσ, ἰὼ μορ δαγτλλως δριὶδ ἀρενῖδε διιηῖ, ϑεουηῃάληι βιζορῆϑαι 
δἴαιιε δηϊδισορίβαπι υἱεῖ υἱἀδπῖον σεοϊεβδε. ΑΔ εδπὶ ταϊϊοηεπὶ ἀϊξιίίοχιὶ μεῦ- 
δοηδθ. τὶ δἰτω116 εδὶ διιΐεπι, αἀϊοροδίταπι ἐιΐδ86 οἰοταπι χατὰ ζυγά, [ἰὼ 
δριϊεδϑῖπθ, αυᾶτ) δεάι]ο σλρίασυυϊ ἴχδρίοὶ,) δο4118}16 ρματίϊ ἀερογιρῦφθ 
φοηρτοᾳ 

α΄. γ΄. β΄. 
ς΄. ε΄, ξ: 

η΄. τ. ϑ΄. 
εα΄. ὃ΄. ιβ΄. 
)͵΄. οι. ιδ΄. 

: ὶ 

η8. ἴπ ἤμηο γεγβίοιἹ Βαϊ εδὲ, χιδῖδπι ομβουυαυίπαιφ ἦι Ἠϊρροϊ. 
1380. σομῃῖτα Ἰερεπὶ συναφείας. ϑείϊάϊετιιοε ἀε Ποο]ιπιϊαοῖα ν, 80. σοηρεν- 
δἷε τυ ]τα Βη)ι8 ᾿Ἰοδατίαα ἐχοτηρῖα, αυοτσπῶ, ἰδθδῶ μἱεγδάις δὰ "Περί ται 
δγθιϊετοδῖλ Ῥεγιϊπεηῖ, Ηοο ἴδηΐυμα ]ἰριιϊ686 ΦρίηΟΥ, ουπὶ. ὑγορίεν 6Χ0 8 )8- 
ἘιοΏθτ, Ὑεὲῖ πηπϊλῖοπιὶ Ῥουδοθδπι, ἸὩΟΓᾺ Ὠεροδδατὶο ληϊειθοῖα ιἰαῖ!6 οΙξδι-- 
διἰουεχῃ ἴ0]]εγεῖ, 7 0 π ἢ. 

9. ἘΕΠπι]εῖμΦ ἀεϊεπᾶάδπι σεηδεὶ γὙοσο Ττίῷ, αιδτλ Ὁποϊηΐ8 πο εΐ, 
τοὶ ΔΙ τερεγίαπι ετῖς τὸς οὐδείς. Ἐξο νετοὸ μοιϊιι8 “Ιερετεπὶ ὦ, οὐ, φ, 
σέλας ἔστ᾽ οὐδείς. Ἄοπκ. ---- ΟἿἱ τις ἔειτε "ο]εραῖ, «οοτῖς ἀερεραὶ τοῦ 
δοιΐδετς. Αρὶς συεζο᾽ 6 ἀϊθυοβ αι] Ἠεγοάοι, Ὑ11., 8, 5. ργοθδηθ ἴπ 
ῬΙαϊουΐό Ῥῃδεάοπα 6. 28. ρ. θ5. Ἐ. (41. Ἠεϊπά.) μήτ τινα ἄλλην αἷἵ- 
σϑησιν» ἐφέλκων βγθεμ αν. ὍὉὲ Ηεϊμάοτῆι αἰἴεγς 1,γβῖδ σετρα ἴῃ ΟΥ. ῬΤῸ 
Ῥοϊγείσαϊο ρ. 670. οὐδεὶς τοίνυν ἂν εἴποι τις. Ὡς μος ᾳιυϊάεπι βέπεσο 
δομοείεσυβ αἀἰχὶς ἴῃ [η4, δὰ ἀτερβ. Οον. νυ. τές. ; 

8ο. ὅστις ἂν ἐνέποι οτυμθβ. (Οοχτεχὶ εἴποι κὰ ΗΐΡρ, 1365. 4. τς 
3ϊοπ εξ. .--- ὰο οοἀά, εἴποι. ͵ 

81. Ἑάιὰὶ μμῦυσ εἰ δεχιεηίθηι γεγδπλ ἐσ Φὐϊίοηθ Τιαβοατὶβ : οἱ 8) 
ἩΜαιμΐδθ, ΑἸ ὰα5 οεἰετίφηθ βαβεμὶ τῇ» βασίλειαν, εἰ οπὐιτιπι τύδέ, φαοὰ 
ἔλτῃομ δρηοδουοῖ Μ55. γιὰ. ἰμῇ, ν, 281. “904, 1158. Ἑάιάϊς Οιδέοσάϊυς 
1ὴν βασίλειαν χρὴ πενϑεῖν . Ἶ Ζώσ' ἔτει λεύσσει φῶς ἡλίου παῖς. 1"ε- 
ετϑ Σρ]οῖ ΒΙ τ βοἸάϊυ. Χρή βασίλειαν πενθεῖν, ἢ ζῶσ᾽ Ἔτι παῖς 11ε- 
ἰου λεύσσειν τόδε φῶς. Ὑετθοτιιπι δτιΐεπι ἱταμδροειεἴδοϊραθ, πα}18 πέοεβ- 

αἰπιάΐῃθ οοβεηῖο, 80]: πὶ ἱπάπϊρετε. πὲ. Νυπιεγῖ οοηραϊαι ΒΙοπιβεῖ- 
ἀμ, 8ρὰ ααυσὰ μοαῦα ᾳσιίουλιιε δαϊὶδ σοχαπιοάθ ἀβεββα υἱάξαϊων, ἴσεδ. 

ὮΝ -- 
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᾿ ὄτε τρῶς λεύσσει Ζἢλίου παῖς, 
Ἄλκηστις, ἐμοὶ πᾶσί τ΄. ἀρίστ᾽ 
δόξασα γυνὴ) ἰ 

85 πόσιν εἰς αὑτῆς γεγενῆσθαι. 

Ἶ ἑ στροφὴ «“΄᾿. Ἢ ᾿ 

. (0 δ΄.) κλύει τις ἢ στεναγμὸν. 1) β ᾿ 
χερῶν χίύπον χατὰ στέγας, 
ἢ γύον ν ὡς πεπραγμένων; 

" οὗ μὰν οὐδὲ τις ἀμφιπόλων ᾿ 
60 . στατίζεταες ἀμφὶ σύλας.. ὅλ οἷς 

, εἰ γὰρ μετακύμιος ἄτας ΝΕ 
“ ἐὼ Παιὰν, φανείη: ὁ. Ψ ἴ 

(0 .) οὐτῶν φϑιμένης γ ὧδ᾽ ἐσιώπων. 
(Ος΄.) οὗ χὰρ δὴ φροῦδός γ᾽ ἐξ οἴκων... 

δαΐετα οοὐά, πεγϑεῖν χρὴ ἰιαδοδξ, υουῖτθ ῥαϊανῖ, χρή, αἴ ΔΡ ἰηΐενρτει-- 
Βὰ5 δἤάιταπι, ἀεϊςξαίιπι εδθ6, ϑιηλ εν δόρμοοϊες ἴῃ Οεά, (0], 48, 
“τρίν γ ἂν ἐνδείξω τί δρᾶν. ΑἸῖα ἄμο͵ Βιυιϊιδπιοάϊ οὐδῷ υἱάς δρυά 
ΤΡ εοκίαπι δὰ Ῥλγγω, Ὁ. 772. δοῖο ἴδπλει, ἱπδοϊθηιϑ ἰἰδθς ἰΐὰ σοη- 
βιγιιοῖα ε686͵ ἀδ Επιτὶ ρα, δεαιιεηῖα γερο χεοῖο λεύσαει. ΝΒ πο 11} εδεεῖ, 
δὶ Ῥόγβετεῖ, ἢ φῷς λεύσσουσὰν γόμήξιν: ' 

᾿ς 82. Ουοπιοῖο Τιεμίηρ. δά Με. 551., γοξεπὶ ποῖς αἴ ρσδϑεπλδ ε}}- 
εἰδπάδτηι εδϑς» “ροϊιενῖς σοηϊεμήξετε, Ὡοπ δβϑεχῦοτ, 3} 5 ὦ, ᾿ 

86 ---- 88. στεναγμῷν. Ἐ]. ἴὰ εὐἀή, Βαες 'π ἄμορ, κφιρίριιϊοθ ἀϊΑίδα 
ἐτλοῖ," αοτυσα ΟΡ ΠΆ118 ἔοτίς ζουῖθμα, ἐβϑεῖ ΒΕ6Ώ2.1}8., δίίοιιπι ἰὰ δ6- 
δι πλ τεάϊρεῦδι Ὑγ κε βε] ἀϊι8., εἰ ροοξ᾽ εἴα δοβιδεξετῃ οἱ 10. Βοες Ρ. 52. 
(Εά. Οχου.) ἱερεμβάο ἢ, θρῆνον γγο ἢ γόον. Ῥυμηυβ., αἰδηΐαμη δοῖο, 
δητἰδῖγορ οι ε586 τἰἀϊτ Ἡξετγιθδιην [ἢ ΟΡφοχνδῖς, οὐἱεςἧο ν, 64.}. Οπλ- 
Ὧδ5 δυΐεπι Ργδεῆραι, Ηρπλὶο] οὐδ Ροιβοπδπλ υτ, 86. 80. εἰ ρετίαιιε Υν, 91. 
Θεά πᾺ}} πὶ εθῖ, οἵ ΏΪΔΙ νἱἄοῖαν, ἴθ μᾶς διγορία, πὲ ἡεσὶ 'π δηιἰδίτορβα, 
Ἰωτου]οοιοπ8. ἰηπιςίῃα., χερὸς 1,456. γόων ΑἸά, εἴ ΜΆ55. ποι"}}}, ὡς 
πεπραγμένων ἀεϑιάς ἴα Ἐ]. οπλ. τς δον πω 

90. ῳῖρᾳ -στατίζερ;. στατίξετας, στααη, Οὔδβενν. Οὐ. ρ. 6 δ. ρὲ εἷα 
Μαιβίας. Ἠεθχοβίας, ἐχρουῖς στατίζουσε {ΕΠεςῖτ, 516.) ον» «στάσιν ἔχουσι. 
χε ϊαπι δυΐεπι στατίζονται μεν ἱδρύονται, αὐλίζονται, ἵστανται. στατὸς, 
της νεγρυμὰ Πιχίς ᾿οἰιδηΐξ νι ἐοξιὶ ἐς ἤδη; Οἀ. Ζ.᾽ δού, στατὸς 'π- 
πος. ϑ80ρἈ. ΡΙ"]. γι0, στατὰν ὕδωρ.  οπκ. ᾿ 

ἃ. 8080)., ὥσπερ λέγομεν μεταίχμιον τὸ μεταξὺ τῆς. μαχῆς διάστη- 
μα ὅυο στρατευομᾶνγων (Ἰ. στρατευματων»), οὕτον μεταχύμιην τὸ μεταξὺ 
πῶν δύο κυμάτων. Ὁἱ]ιΐπχα τεῦρα εχδογιρϑὶῖ Ἠφεγοι. ν. μδεαχύμιον. Νεεοὶο 
Δ ὙΟΧ 4]1δὶ ἱπυςμίδιυν,. Ὠδς χύμασιν ἄτης εἰ δἰπλρυ5 νυἱά, δὰ Ηἰρρε 
8,24. δΖροπζ.. ," Ὁ πριπ ᾿ 

, 92. 94. ϑεχφιον Τ166, ΑἸ4, εἰ Μ58. ΄ΟὐΥπι Ἔπΐπὶ ρθτδυλβιτ ΠΑΡ οᾶσα 
θα δηδρδεβιογΏπι δγδίοπηα ρδτισι ἱερἰσθα πὶ {αῖ886., ποῖ δὰ Ἔχεσωραπι 
τίτοσιπλ ἀοοϊογίπι, ρμοεῖδε υοσρα ἰοϊεγροϊαπεῖο εἴ ἰγδηθροηθηο ἴογαποσε. 
Ἰΐεπι ἀϊοϊαπι ρῖνα ἀξ δγβιοπιδιίδυα ἐπί, 105. 132. Οομ)εὶξ Μυορτανὶῃ ---ο 
φροῦδος γὰρ δὴ νέκυς ἔξ οἴκων. οεαπεῦιῖε Οἀϊοίοτάϊος Μαῖ, οὐ γὰρ δὴ 
φρ. ν. ἐξ οἴκων. νέχνο, χυοά. αποὶαὶο πο] μοὶ, ἀοϊεηάυτ οδιθεξ. ΕἸἾπιο-: 

)) 
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96 (Οζ.) πόϑεν ; οὐκ αὐχῶ.. τί σε ϑαρσύνει 
(0 ἐ.) πῶς ἂν. ἔρημον τάφον "Ἄδμητος 

. κεδγῆς ἂν ἔπραξε γυναιχός ; 

: ἀντιστροφὴ α΄. ἡ 

(0 δ΄.) πυλῶν πάροιϑε δ᾽ οὐχ ὁρῶ 

σηγαῖά ϑ', ὡς νομίζεται, 
᾿100  σχχέρνιβ᾽ ἐπὶ φϑιτῶν πύλαις" : 

Ἰεῖπ6: νυἱάἀδῖαν αι ρ]οδβοιηα 6586, δπὲ ἀερένὶ ΠΙΡταστῖο, χὰ ἀ6 πιλεῖσο 6011:- 
οἰζα8, ῥγίοτθ ψογβίοιἷο ἀπῖθ γὰρ ἰευταϊηδῖο, ψοϊαὶς αἰΐϊεσιπι μδο γόος, δοεὶ- 
1ϊοοὲ Ἰερὶ6 συναφείας ἰβιδταθ, φχρίατε, οὔτ᾽ ἂν φϑιμένας γ᾽ εὐἀά.- [6 
ἀγα τὶ ἂν (τοι ἂν), ἀπαπὶ 80]119 σεδιϊιῖς Μαιιμΐας, υἱὰ, ποῖ, δὰ Ηἴρρ. 
445, Ἅῃοπέ. --- Ἠοδ νογεῦβ, χιοδ οοτγδοϊΐοαα ἰηάΐροτε εἴὔδπι Ὑ Δ] Κομαν. 
ἡυάϊοανιι ἰπ ποῖ δὰ ὙΠΟ. Ἀϊαρίδῖγ. ἰὼ ἈπΒηκθπ,, ψαϊοκεν. εἰ δἰϊοστπι 
εἂ Ἑτηεβῖ, Ερίδιοὶ. Ρ. 182... “εδηθροροΐγ' αἀποά δὲ χλεϊνίοδα ἰεβεα εἴ μασῖϊ- 
οὐϊδτιπὶ Ὡδὰδ μοδβι]αγα υἱἀεθδηΐοῦ, ργδεοιηῖ ϑεϊά]εγο ἄς ἀοοΐ. Ρ. 82. 
"γὼ δε,. Ἀεοῖς Μουϊίπε. οὐτᾶν φϑιμένης γ᾽. Ἰλϑτὶ φϑιμένας γ᾽. Ααάιάϊ 
ὧδ᾽, εἰδοῖαπι, οἱ νἱδεῖαν, ἃ ψεῖϊεγίριιδ πιεῖν ϊοῖδ,), ἃ σαΐθτιδ τηδ]6 ἰγδοϊδξζυμῃ 
ἐδὶ Ποῦ οἀγῆλδεῦ, ἢ 6 ἰγδηδβροβιιουθ ποῃ οορίϊδιάμτη, Ὑωο ἀδοεαῖ!, -ποη 
ἰδοϊξατοδ, δὶ χιοχῖια δβδδεῖ, 4118 Τεβρομάεϊ, ζεχίβ ποῃάιγῃ εἰδῖιι πὶ Ἔδεὲ 
δοτρῦβ. Ροδὶ οἴκῶὼν' σῃῇρο δἀάϊίυτι νέκυς, ἴα χαϊδιυδάαπι Πτῖ6 γέχυς ἠδϑ 
νεὶ γέκυς ἤδη; χυοά εοἰ]οεῖ φροῦδος ἴοτπλα πλαδοιιπδ΄ εἴϊοιι Ὠοσθ Ὠλδβοῦ- 
Ἰπασα τεχαιτοσα Ὑἱάδγεῖιγ, ὌΝ Εν ὶ 
᾿ς 65. πόϑεν; ἀρὰ Ατιϊοοι “νἰπλ Βαδυΐῖ ἘΘρΡΔΏ8 ἡ, ἦι εχρὶτοαῖ Ἐλγαο- 
Ἰορυ» Μ. ». θο8, 47. εχ Αρο]]ουῖ Ὀγδβοοὶ! ᾿ἰἰρτοὸ ἱπεάιϊος εἰ ἱΠπδιγδοὶ 
Ἠεπλβῖεσῃ. δὰ Ἐποίδη, 1. Ρ. 115. αΐοκ, δὰ Ῥμόρη, 1611. Κοεη, δὲ 
Οτερ. Ὁ. Ρ. 61. Ὅρ. 141. εἄ. ϑομδεῖ, αἱ υἱᾶ, Βω4ᾳ..) πόϑεν γάρ; εἱ 
τηξ, ὑ. “797. οὔκ αὐχῶ » 1 αο ποὲ ρ»γόδωπιό ἐἦὲδθ. βες γειρὰ αἰϊεσὶ ἰηΐεν- 
Ἰοσιτοῦῖ ἀδηὶ Ἠξαι}, εἰ Μαιιμΐαε, αὐχῶ εοάετλ δεπδὰ ἰμῆα ν. 791.. Μ8. 
Β. μῶρεῖ οὖν καυχῷ τὶς σὲ ϑαρσύνει. ΕἸ. πόϑεν οὐγχὼ τισσε ϑαρσύνει. ᾿ 
ἭἭῃηυπὴ. --- Οὐκ αὐχῶ εοι. πο ἐαομίο, Νοὰ εὔμὰ δάδο φαγί “εὔξε 
ἀϊοῖς, υἱναγὰ τουϊίεγεια,. ϊ 46 ραιάεγε ροδεῖϊ,. δ ἃ ' 

οθ6. πῶς γὰρ ὙγαΚεῖ, ἀοπ ταῖς. δε})0]. πῶς ὄχλου χωρὶς τὴν «ἐκ- 
φορὰν ἐποιήσατο ( ὧν 'ἄδμητος, ἀγαθῆς γυναικὸς ἐχφορὰν πριούμενος. 
ἌΙοπ Σ. ---Ξ νγακιεῆεϊαι! πῶς γὰδ᾽ ποι. ῥτοθανοτίπα; πῶς ὧν ΒΈπε δὲ μδβθεῖ. 
ΟΡβεσνα ἤθη εδ86 μεσ! αγεπχ Ἐατὶρὶ 18 ἱπόγεπὶ, αἵ ροδξ πῶς ὧν τερεῖαϊ 
ἄν αὰ νεσυυθι.  υἱᾶ, δείά]ον. δὰ Ἰρδίῤεη, ἴῃ Ἴδη. σδ. 07: ψ}9}᾽ ὶ δῇ. 

98. ὙΓΧ. ρταεᾶρυαι εᾶᾷ, ῥγλοῖ , [μ66. πἄῤσιϑεν ΔἰΙὰ, Ά7ο πὲ. 
.-- πυλᾶν ἂς δυος, χυδιῖααχ ΟὈΣ]οῖο,), ἀεάϊ Μομκ,  οειειτὶ πυλῶν Βα- 
Βεηι,. 61. " δ χον ἌΩΝΝ ᾿ ἘΌΕΣ Ν ὅ 

99. πηγαῖ ὡς 1,λ2ς. πηγαϊά 8᾽ ΑΙὰ, Ὁτεγχιε΄ υἱιοεβ. Βυοραοῖ,. ἱπ 
ταρτρίης δόρει, τηγαίαν. ἘμλεΗατῖς 6 ᾿βομο] δῖα Οδηΐθειρ, -νομέζοταέ γε 
ΑἸά. ΑΙοη λιν. μηγαῖρον ποὺ τροηϊῖο Ἰδοῖοτο εὐ Οδμῖέν. “μου ἀμπθὶδ ε 
8080}. οὲ δῖ ἔνε ζἼοιτ. ἤδνη. Μούει, ἀν αιοπι.. Βὲς γάϑρίοι τοῦ , ορίπις 
ἘΠ υριγα ει Κυδῖον, δ Αὐἱβίορῃ, Ἐοί ὦ, 1055. Οἵ. Ομδα. δὰ Ὑβεόργ. 
οἶναν, ι6, Μαῤέλίαϑ. --- Βεμλα 86 μαβεῖ πηγαῖον, 5εὰ χταϊοΐπγο υἱϊοδβιμπ 
πηγαϊά ϑ᾽. οἱ τὲ τευρουᾶοας εἰ ημοά δειφιίτον τό, 18 χέρνιβ᾽ εεἰ ἃ χέρ- 
θον, μα ιμύτιῤης ἐν τρα 

100. φϑιμέγων, ριο φϑιτῶν, Β, Ὁ. χέρνεψ ᾿νῖα, ἐρξ -γῶθ {Ππ4 ᾿βοι11ο 
(ὄστρακον ) δη8ἃ Ἰυκῖγα! μεθα, αιοᾷ δέϑθαι δηϊε δεάεθ ἰὰ χυΐθυβ εχ- 

᾿Ροπογείοσ σηουίπιϑ; ἀρδώγιον νοολιάῖαν, ἰδεῖς ῬΟΙος 1,., ὙΠ], Ρ. 8οΆ. 
καὶ οἱ ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ πένϑοῦντος ἀφικναύμβνοι, ἐξιόντες ἐκαϑαί- 

“᾿ 



χαίτῃε τ΄ οὔτις ἐπὺ προϑύροις 
τομαῖος, ἃ δὴ νεχύων 

- πέγϑεσσε πετνεῖ". νεολαία 
. τὸ δουπεῖ χεὶρ. γυναϊκῷν. πιτ 

105 (0η΄.) καὶ μὴν τόδε δὴ κύριον ἦμα, Ὁ, “"" 

ρθοντο, ὕδατι περιῤῥαινόβενοι" τὸ δὲ προὔκειτο ἐν ἀγγείῳ νεραμέῳ, ἐξ 
ἄλλης οἰκίας κεκομισμένον. Ἠμά τεδριεἴδη8δ Ηεεγοδίην πηγαῖον (5υρρὶ. 
ρνιβα.) τὸ ὄστρακον, ὃ καὶ ἀρδάνιον ὁμοίως λέγεται. Ὑιὰα εὐπὶ νν. 

“Τρδανίαι (1. ἁρδάγνια) εἰ. ὃ ᾿, , Βυλὰ.. ν, ἀρδάνιον, ᾿ποὔδέρακο»: 
δος χεϑρεχὶς Ατὶδῖ. Ἐσδοῖδβ. βάλ Ὕδατος δὲ κατάϑου τούστρακον πρὸ 
τῆς ϑύρας. πρὶ ἰδῖα οἰϊανῖς Κυδίεσια, Δοπγ, Ὁ ᾿ 

101, χαΐτας τ Τιλ8ο. πρόϑυῤα ΑἸᾶνϑ, χαϊ εξ βόχαοπιϊα πιρϊανίς , ὃἱ 
ΔΠΘΡΔΘδΙΙΟὶ αι εβουπχιθ οἰπηρετγάπεας,. προϑύροις ὁ ἴιλος. Νῖ58. τερορμβ 
Μυδρτανθ, Δοη ἦ- ' 

λο2. Αεβοῖ. ΟΒοερΒς 166, Ὁρῶ. τομο 
ϑοἴϊῖοβ ε886 τεΐεγοϑ δϑοῖῖδ οὐϊηϊθιι8 τι} }0 8. 
τσὶ 8 ἢ ΣΟΥ πὶ Δηΐολη ΔΡρομάεμάι οὐἶη68 ἱ 
τὴς υἱάϊδδε βηδπληῖ, Νεδβοῖο δὴ Διο γεξεγεηῆ 

τἐὲν οἴκοις Κεῖται μγάματα πένϑιμοι Κουραὶ 

1οὅ. 1ιαδοατὶδ εἰ Μ593, ἰάθοπὶ Πέόνϑεσιε 
πεῖ χεὶρ γυναικῶν, Ἑάϊὰϊι Μαδιΐας Μένϑει 
υδπι Ἰεμϊερίμια ροῖιιϊ πιαϊδεϊοης χῃοῖτο 80 δὲ 
δριϊυδ ἀϊοϊτυΣ πένϑος νεκύων, 'φιαπλ ῥ᾽ αγΆΪο : 
ναικὸς τῆσδε. Ὑιάα εἰἰδπλ γν, 275. 510. 57 
δουιθεηδυπὶ εδϑὰ οδβιεπῆϊ ἘΠΠπ,5] οἰ δ Ἡδτς 
γείεγεβ ἰηϊεγργεῖεβ γεολαία χεὶρ, 4ιια8ὶ εβδβε 2 ἜΘΟΣ 
σὔηχαθ' οοὐυδεῖς, εδὲ ἡωνοπέμδ.ς. ἙΔιαϊ Ἰρίτεν, φυοὰ δὰ Χμεηΐοχῃ “σε 
Μουδρτανῖο, γεολαίᾳ: τεοῖθ ἐουΐυῖι Η16 ὙΒεοον. χύλ. 24, 'Φετράκις δξήτ 
κοντα κόραι, ϑῆλυς νεολαία. ῬΠΒοιίων, νεολέα" νέος λαὸς, καὶ οὐ' πάλαι 
εἰς ἄνδρας ἐγγεγραμμένος. --- Νεολέαν" τὴν νεότητα, ετρασυλλάβως. οὗ 
Ἀττικοί" Βαβυλωνίοις (ἐεἰ}. ἁἀφριστοφάνης), .Ώ, Ζεῦ, τὸ χρῇμα τῆς νεο- 
λέας ὡς καλόν. (Οετιαῖϊπι οοΥτίροπι Ψιτὶ ἀοοι! νεολαία, χεολαίαν, »ε0- 
λαίας, αἀνρορηῖεθ Ἠξεβγοβ, 4 ἐχρ. ψόων ἄϑροισμα. Ῥο]].. Π. 11... 5.Βοῖ, 
Ἰλιοῖδα, ΤΌπι. 11, Ρ, 190. Αδδὸβ. ϑρρ!. θ0ρ4. ΖΦύὐμενὴς δ᾽ ὃ «Δύχειος 
ἔστω πάσᾳ γεολαίᾳ. Ῥετε. 6γᾷ. γεὸλαία- γὰρ ἢδῳᾳ κατὰ. γᾶς ὄλωλε. ἀκὰ 
τεοῖδ ἀειλπλ τεδουροῖς Β]ομιβοὶἀἐτι8, ἰεβεηδ Ῥγδείεγαα, οἷν, Ὀθδίχο ἸΌ00 »εὸ- 
λαίας, χυοΐ δἱ «μιὶς ῥτοεΐεγδι, δαυίάθετι Ὡοῖ τεΐαραροῦ. (ὐεξοσισα Ποῖ 
ὙἸ]1ὰ6 δι Ομαζο Ρ. 23. ορί βαϊῦ ἤδη υϑασι ἴῃ ϑοχιοῖΦ εἰνιζαῖλθιβ ὑγϑε- 
εἰρῃε οδεϊπιαϊεδε, ΑἸὰ. Οὐ δονυπεῖ. νεολαῖα γυναικὼν. ἄοπξι. Οὐρς 
τι ἢ δπηο. Ἰοοῦμ, υἱ νἱάεῖηδ, ᾿ἰργασὶῖ ,), ραγιοϊα 18 οἰϊεηδὶ, Ὁδὲ 
ΟΟΝΙ ὠαποείμρενν, Ιη86 δοδοδβεσιιωῖ τηδῖγῖοργμτ εοιτερείρῳεθ, γι46 χυδα 
δήὐποῖαν! δὰ ϑὸρμοοϊἱο Απρ,. θοῦ., ϑεολαία ἰο αἠϊοοίῤνιψιν 6486. ἴδιδο 
ταϊουβ ταϊγοῖι, αποὰ Βοο νοοαδυΐϊυπλ, οὐ ἰρδὰ-ἔοστλα. ἀοςεῖ, πιδῖασα δυᾶ 
δἀϊεοίγαπα εὐΐ. : Ἔ ἜΝ π᾿ 

α΄ χΎδθ. ἴτα [βοΠ]οεξ καὶ μὴν τόδε κύῤιον ἦμαρ]: Τ,.50, ἙΔίᾷϊε ΑἸΔ. οπα 
«εἴετῖ; οὐπηὶθῃ8 εὐ, Καὶ μὴν τόδε δὴ κύριον ἡμῶρ, δὲ ἕὰ βεα. Καὶ, τέ 
τόδ᾽ αὐδᾶς ; ετυτα δὴ εἰ καὶ τααυϊοδῖο διιηὶ ἱπιεσροϊ εἶα ν᾽ χυο. δά- εἰ πιῦ». 
Τταϊμεπι ᾿ορἐπιϊ ϑγείεσαδιῖβ. υεγεῖοα οορεγοηῖασ. Οὐἷΐη. οὲ απ ΑἸάΐμα 

, ἸΣΔΩΒΡΟΒΙΕΙ διιηΐῖ ΥΥ. 106. 107. Οταϊΐπειι οοιτεχὶξς Ἀδαερνννίιὁ ὁχ Ὦ, ΕἸ, 
ἴεο, Ἐναεῖγα ογαοπἀδιϊοποην τεπαὶ Ζδοοθ6, Απΐπγ, Ῥ. ὅ. «λινον αὖ-" 
δᾷς, νεῖ αἱ, τί τόδ᾽ αὐδᾷς; Ἅ οπξλ. .- αὶ ολὶιοϊεδιηϊ6 ἕοτσι, αἱ καὶ 
πῶς, ἃ6 ἀπὸ Ῥοτοομῖ δὰ Ῥβοει, 1575, Ἐξεοῖθ εα ρμαγιΐοι δ οὐσοῶς ζωϑᾶ, 

' 
’ 
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(08'.) τί τὸδ᾽ αὐδάσεις ; 
(0η..) ᾧ χρῆν σφε μολεῖν κατὰ γαίας. 
᾿(08΄.) ἔϑιγες ψυχᾶς, ἔϑιγες δὲ φρενῶν. - 
(0 ἐἐ.ἡ χρὴ, τῶν ἀγαθῶν διαχγναιομένων, 

410 ᾿ πενϑεῖν ὅρςτιὰ Ν | 
πο χρηστὸς ἀπὶ ἀρχῆς νενόμισται. 

σιροφὴ β΄. 
ἢ (θᾶ καὶ εβ΄.) ἀλλ΄ οὐδὲ ναυχληρίαν 
ἑ ἔσϑ'᾽ ὅποι τις αἴας 
 Πς στείλας, ἢ «Δυκίας, 
116... - εἶδ ἐπὶ τὰς ἀνύδρους 

ἔς εἰΐαποε δοδᾶ, Ὠδεβθ 80} θαπὶ, αρετῖατα ἐπὶ, Ιἰδηὰ6 δβετὶρεῖ, τέ τόδ᾽ 
αὐδάσεις. ἹΝεπιϊηΐ,.. φυὶϊ οοάϊοεθ Μ55. γεγϑανὶϊζ, ἰρηοίωυση δδῖ, δύ] ] αθαπι 
Ἀπαΐεσω δίς διρσα δου! 80]ετα ἴεπαΐϊ ἀποῖι οαϊαπιῖ, ἄβατα δίταθ ἀποθυδ 56. 
Αοιῖνα. δαιμτλ ἢαϊαθ ἔοτσαα ἰηγεηϊας ἴῃ ϑορβοο]δ Οεή, Ἀ. 846. Ἐχεπι- 

ΪΙὰα δυϊυ8δ Ἰοφιιεπαιϊι ἔογπιδα νυν, δρῃυὰ ἘΕΠπιβϊεϊῃπλ δὰ. Μεήζθαμι υ, 1277. 
δδονιοὰ Πα ἔοσπηα πδατραῖδ ἐδ, αὐ Ἰροχ ψυχᾶς, οτεδοεηῖα χροῖιι δοϊπλί, 
Ἰηουπείϊάενταῖα ΜοΩκΚίμδ. εἀϊ4ϊ ψυχῆς. ᾿ ἱ 

107. χρὴ Τιαδὸ, ᾳυοὰ ἀεϊετίι νἱάεῖυν, 2705. Τιοχασποῖιν δπΐπλ αἴ 
ὅς ἰαπὶ πιοτίυθϑ.ο "ῸῸ Π ᾿ 

χο8. Νοβίεν. διιρρ]. σι. ἔϑιγέ μου φρενῶν. Ὑτοδά, 1516. φρενῶν 
ἔϑιγες, ἔϑιγες. (Ἅ οἈκ. ΕΥ̓ 
ΠΠ χρθ., δέκ," εἐχρ]. ϑομοῖ, φϑειρομένων. Ἠεεγεῖ. διακναιόμενον" 

διαπονθύμενον, φϑειρύμενον. Ὧδ Βκς τνοςε υἱᾶ, ϑρδηβεέϊω. δὰ Ατίοι, ΝῸΡ. 
λλο. εἰ ΒΙοπιβεϊά. ΟἹἱοιβ. δὰ ἀςθι. Ῥγοπ). οά. 1π εὐϊιουίμυδ 1μδεο 
ΧΟΡ. εἀδιβιδοῖν. οπκΚο Ὁ . 
τ ἢ χχᾷ, " Μυχίας οππεβ. 8 πδὸ ἀεάιϊ “υχίαν, χυοᾷ, ἤδρίίατε νἱε- 
ἘΌΓ οοπδίτιοιϊίο. Ρυδερδβὶιῖο δεσ)θὶ ἴδηΐωτλ δὲ ἰὼ αἰΐετο δέῃιοπεῖϊθα σθαι ρτο 
Ἐχρτί πεῖν; Οοπῖ, Ριοοα. 2900. Ἰδέλλων δὲ πέμπειν μ᾽. Οἰδίπου κλεινὸς 
γόνος Μὰαντεῖα σεμνὰ, «Δοξίου τ' ἐπ᾽ ἐσχάρας. Ἠετας!. γ55.. έλλω τᾶς 

- ἱπατριώτιδος -Γᾶς, μέλλω περὶ τῶν δόμων. --- ϑορῃ. Οεά. Ὑ. γὅ6, 76:. 
ἀγρούς σφδ πέμψαι, 'κἀπὶ ποιμνίων νομάς. ἘΠεεῖν. 786. Ὥστ᾽ οὔτε 
ψγυχτὸς ὕπνο», οὔτ᾽ ἐξ ἡμέρας ---- Αφ5.8,. Τίνα. χοϑά, δῖ. 'φυοχιε Ηοχϑὶ. 
Ὄλτιμ. {|. χχυ, ἃ. φας ποπιοσγᾶ αμὲ φιίοδ᾽ ὥρῸΓ ἐπ δρδοιδ --- δὶ. ῥΙατα 
ἀκάπ Βειι]εῖαδ. . Ψειτπι τεδρὶοὶ Αοὶ)υνδ' οὐδοῦ σι ἀρ Βδίδσαπι ποῖδ-- 
τς Βανγμοδίιβ, οἰϊδηθ Ὑρρ. Αδ, ΤΥ, χ45... Ομαΐὶς μδὲ ἀζδεγπαπι᾿ 1,γοέαπε 
“Χαπέλίφειο βιεοπία ἸῬεδενίζ, εἰ Τείμπι τπαξετπαπιὶ ἐπνιὶδεέ αἱροίίο εἰ δ46, 
1) εἴα δογέσο; Ἠοταῖ, Οδνῃ, ΠΠ]. τν. 6... δοέϊμα οὐ Ῥαέΐαγαμο. Αροίζο, 
ἴοι. ΤΒεΡ. 1: 606. Ῥδοοδο ρμάγεμϑ, δεώ. 16 Ζγοίασ Ῥαΐξαγοα “πίνοδὲς 
Ἐχογοοπ ἀμπιεία Ἱμρί4.. οπᾶ. -- Οὰν «Τὐκίαν τεχαϊταῖαν, τ πὸὰ 
1ι τ ]]Πβέτε,  ἱωρέηια ἐαΐεου, Οὐοιδατιμοάι “εὨΐπὶ ἰῃ Β]16ε86. γα. αλλά, 

Ἀρο]]ο ἀϊοΐϊυς «υκέας γαὸν ἐμβατεύων,. ἴα πὰπς ε)ι5 ἕδραι “υχίας 
δἰετιηϊογ, Ἠεἰμάς ποῖὰ ἢ. 4... εἶτα διδὶ σεβρομάετγε, υἱὰ. 1.0", ,δἄ, ΑἾας, 
ψ8. 177. Ρ. 245. ΑἸϊα ἐχϑιρ]α Ῥτδεροδίἰοηὶδ δὰ ρχίιιδ ποϊθε. οπιΐβαδα, 
Ῥοβὶῖ26 αὐ αἸτετυλ ἐδοῖς ϑειά!εσ. ἀ6 υεγαδ. ἀοοθπι. ρ. 107. ὅὅος. ᾿Κ᾽ εὖ « ἐ. 
«Απρίβυνπι εδἴ, αἰγαπ ρει νυς “υκίας ἔπι πὰ ἔδρας » 85 οἴη βγδεῤγεδῆο 
ΔΩ -οομδίγιθη πὸ δἰξ, αὐδεὶ ἀϊοϊυγυρ ἔμοτὶς ὅποι -ἀΐὰς ἢ «υκίᾳς ἢ με΄ 
μωνίδος.᾿ ; 



7. τες 

᾿“μμωνίδας ἕδρας; " ς- ΤΣ 
ς΄ δυστάνου παραλύσαι 

ψυχάν. μόρος γὰρ ἀπότομος 
τ φλάϑει, ϑεῶν δ᾽ ἐπὶ ἐσχάῤαις 

40 - οὖκχ ἔχω "πὸὶ τίνα 
᾿μηλοϑύταν πορευϑῶ. 

; ᾿ς ἀγτιστροφὴ β'. : 
(Οἐγ' καὶ ιδ΄.) μόνος δ΄ ἂν εἰ φῶς τόδ᾽ ἦ 

ὄμμασιν δεδορκὼς β Ἂς ᾿ 
Φοίβου παῖς, προλιποῦσ᾽ τἀν β 

ὌΝ 

ΣΙθ6. Τιοροβαῖαν ᾿ἀμμωνίαδας ̓  φαοᾶ οοστίρε πηι υἱὲ ΜΌρτανίυ 
εχ Ἑ]εςῖν, γθά. ξηραΐ τ᾿ ᾿ἀμμωνίδες ἕδραι. ἣ διπλ!ο. νἱϊίαπι ἰπ ϑόρη, Οεᾶ. 
ΤᾺ τχοϑ. δι ᾿Ἑλικωγιάδων γιϊρο. Ἐπαδπάαὶ ᾿Ξλικωνίδων Ῥοζδου, : οκἱ 
Ον. θ4. ἄοη. Ὁ ἐδ ὦ ΝΣ 

117. παραλῦσαι οτποεα ῥγδεῖεν Μαιηΐαθ, Οουΐ, ᾿γῆακεί, παρολύσεν, 
86 τιηΐςα ψεγιι8 εδὲ ὀρίδτνῃθ: εαηάθτι ΠΆθε8. σϑηβεγ οἰ ομοῖη ΒΏρτα νυ. δ2. 
Ἔστ᾽ οὖν ὅπως Ἄλκηστις εἰς γῆρας μόλοι; Αδδοῖν, ΠΡτοτα. 299. Οὐκ 
ἔστιν ὅτῳ μείζοτα μοῖραν Ἱγείμαιμ᾽ ἢ δῖ, Αξαΐα. 628. Οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως 
λέξαιμε τὰ ιψνούδη καλά. ὍΒοερμ, 1γο, Οὐκ ἔστιν 'ὅσεις. πλὴν ἐμοῦ χεξ- 
ραιτό γεν, Ἐπ εἰσ ρῥγοέεοῖο Ἰδρὶς ϑεοϊχο! δια : οὐδέ ἐστὸν ὅπου (Ι. ὅποι) 
τῆς γῆς πέμψας πλοῦν παραλύσειον τῆς δυστήνου “λκήστιδος τὴν ψυχήν. 
Μοπῆ. --- υΐμταπι ἴδιηρῖιϑ ἀπο Ὑγακεῖ, μἷο΄ Ἰωϊγπογε υοϊαὶξδ, 'αδης- 
"'Ζυδπι ποὺ τεροποηάιτα ρῬαϊοπι, διε Ἰοσ πα ΒάθΘΡΘ ῬΌΔδ6 πού ποραβάτὶι 
εδῖ. τἱάε Ηενγλδα. ἐπ᾿ ργδείαι.. δὰ Αἴας, », ΧΧΙ. ---- [πὶ (οά, ΕἸοτεης, δ 
εἰ Ηανπίεμϑὶ εδὲ ψυχαῖς, ἱππᾶπχ Ἰεσομεια ἴῃ διὰ οἰἰκπ| ἐοάϊοε ἰωνομξαδι 

Ἅ. 

, ἐσριοιὰτ Θοξοϊαρῖεβ, 79} ἢ 5 ἐς ' ; 
᾽ 2) ᾿ Ὃ ΝΥ ΄ Ὧν δὶ ' ,- 

118. ᾿γυϊδο ἄποτμος, απο οὐπε γῃεῖγο δ ἰδέτορμῖοο Ῥαύιιπι χυδάγδι,. 
[εἸϊοῖϊον σον δῖ ΒΙομ ΗΠ ς] ἀϊτ8 ἅποότομος, Ἀρεϊδβοιπις ἀξοϊϊταν ΑἸ οβιλα 8 βαϊσύη, 
Ῥταεγερέωπι: ἰηῖτα νυ. τοοῦ, ἀθ Νεοοσοίίαίς, Οὐδέ" τις ἀποτόμον .4ήμά- 
τός ἐστιν. οἰδώς. εἰ ὅορμ: Οεά. Ἔγν. 877. πότομον ὥρουῦεν εἷς ἀνάχγ- 
καρ, ὉΡῖ: ἄπο Οοάϊοεθ ἐχβίρεης ἄποτμον. οπ ἀ,. Ἐλάθτα οοτγεοῖϊο. 5η66 
ΒΙοπιβειἀϊαπλ ἃ τὰς 4αοαηε ἔδοῖα εταῖ, ἥδ ἐλεν Ὁ τος 

119. 8680], σπλησιάζεε γὰρ ὁ ϑάνατος. ΑἸάϊπαε- δέτοτσεῖι 'πλάϑεὶν 
ευιβία]:τ. (δηΐεγι5, πλάϑειν εἰ πελάϑειν ροεῖίαια ϑιιπὲ ζουῃλαθ᾽ το πελά- 
ζεεν. ΠΙυά οχῖαι ἧπ ϑόρῇ. ΕἸ, 220. ΡΒ1]. 728. Ἀπ εβ. 1Ἰᾷ. δυῖήαε, πλά- 
ϑειν" πλησιάζειν, προσπελάζειν, οἰϊδηδ Ἰοοιπλ ΕἸεοῖταο, 70 πἢ. 

120. Νοῦ ἱπδρῖε οοηίεοῖς Βοιμίπθ οὐχκότ᾽ ἔχω. 501εῖ. ἐπὶπι ὙΕΥΒΠΉΓΩ, 
40.818 εδῇ 16 αἱ β8οααϊν, ρῥγδθοαάοσα ἀοομπλιθ. ϑδεὰ ποη ἔδγοῖ εἰ οση- 
ἰεοϊαχας Δ ἰΒΙΣΟΡ 1 οτ8. | : ᾿ : 

τι. Ὀδίψιο εὐϊξαπλ εοὲ μηλοϑύτάν. Ασοεδηίιχη τηρϊανὶ ς Τιδρίοἱ 
επῖπιὶ Ἰοηρα Προ ἀϊσεθαὺὶ τίς ἀνθρώπων, “τίς ϑεῶν, ααδιὰ τίς ἂν.- 
ϑρωπος, τἰς ϑεύς. Ἐρτβαὰ ἴδτηδη δοιιρβοτὶς Ροεῖα Θεῶν δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάραν 
οὐκ ἔγω τίνα μηλοϑύταν πορευϑῶ, εἰ ἴῃ διϊδῖτ, ν. χὅο, οτηϊτοπάμπι δ᾽ῖ 
ἔτι. (Οετῖε ἄμα δοῖ γδρϑῖτιο Ῥυδεροβιτοηθ ο1πὶ αἀΐγοιδο γδριιπίης ἱπῖτα 

14} {ἘΠ Πὰ δράτίπιη κα εἰ βωμοὺς μηλοϑύτας παθεῖ Νοβιον ἘΠ. 1116, ϑεῶν 
δέ γ᾽ ἐσχάραν εοη]. “Ἔεϊοκ, οηπ ῖ, ὐοπδε ἂς τίς οὔπὶ ρϑμιίνο ἀϊοῖς 
ΜοΏΚΙβ., δὴ ΕἸπηοἸεῖο, αιεπὶ βεααὶ δο]εῖ, δοσερὶὶ βὲ Με, ,χ4ι. ὲ οα΄... : 
τὸ υἱὰθβ ἀυδα βου ρδὶ δὰ Αἴας, 977: 1ὺ Ιρμίβθηία μὰ Ὑατνὶδ, ρσὸ τα ἘΠ6-- 
οἴταπιη ποπλῖηδυ! ΕΠΠιδ]εῖπθ, ἐπ ἰϊαντὶ ροῖεβὲ, δὴ μηλοϑύτας ποριϊηδιγιαβ 
ΠΏ οΥ φηρ. Δγ18 δι, δ βηϊποαῖα θοάετα, 480 δΐς, Σ ' 
ποι ἸΣ ϑ ΡΣ ᾿ 

2 
ἊΝ ᾿ - 



᾿ 
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1256 ἦλθεν ἔδραρ σχοτίους 
᾿ “Ἅιδα τὸ πυλῶνας, 

. ᾿ δμαϑέγτας γὰρ ἀνίστη, ΝΕ 
πρὶν αὐτὸν εἷλς͵ διόβολον 
πλᾶκτρον πυρὸς κεραυνίου. 

480 ᾿ φῦν δὲ τίν ἐπὶ βίον᾽ 

ἐλπίδα προρδέχωμαι 
ἘΣ ΠΣ Ὁ ιἕ. ΔΝ 

πάντα γὰρ ἤδη ' 
τετέλεσται δὴ βασιλεῦσιν" 

Ἵ 

οι ἢν χ45,. γ|4ε ο΄ Ἰδροηάιπα εἷς ἦλϑ᾽ ἄν, Ιηΐτα νυ. ο:δ.. υδὶ -συνέσχο, 
«Ὁταῦοδ ΡΥ), ροϑιαΐαιϊ δγωϊαχῖβ συνόσχ᾽ ἄν, Ὠεϊμάε ἐογραὰ τεῦιΐπ8 ]εβενε- 
'ξων. σκοτίας." ΝΟη ραϊτα ααϊάεηπι δα)εοῖνα διηῖ, απδ6 Ὠθπηο, ΕἸ θτιπι, 
πὰπς ἴτίηλ βεΏΓ ΠῚ ἔοτιδδ δ θεηῖ, αια ϊα δυπξ ματαῖος, φαῦλος, δὶ- 
“μαὶας νι μέλεος; θούχιος. γιάς πὸόϊαῖα δἀ ΗΙΡροΙ. 4ὅ7). ψεγπι. ποπ Π)ὲ- 
σοὶ σχύτιης Ῥγὸ ἰειιϊυΐπο ἀδαγραῖιπὶ πὶ 81|}}01 ἱμυθηΐδδα, 20 γεξ. -- 

. Ὑιὰς ρτδείδι[ομοπὶ ποδίχαμ δὰ δορμοο δ ΕἸ, Ρ, 14.“ ᾿ 
κμν ὑ 16, «4ιδὰ τὸ ἴμα8ο. ἄδα τὸ ΑἸά. οεἰετίχμα ργδεῖερ Ὑγακεβε! α, αἱ 
᾿ἄδαό τε οββεοιίῖμῃδ: Μυσρτανο ἀεάϊ, εἰ Μαιΐδθ, χιὶ δα τ ἐπὶ πύλας, 
οομῖζα, δ6ηδιιπὶ9 ὯΣ χϊμ: αυϊάδηχ' γλάεϊτ, : Ογεάφ Ευτὶρί ἀεὶ 5 Ππλρεῖδε 
᾿Ἡοπιριίοαμι ἐογεράσα : 11, Ψ, 71, πύλας. ᾿Αἴδαο περήσω. (εντῖ6 δ᾽ ἰοηίο 
-Βερϊνονατν ἐεεπϊ παῖδρπε ἐπ πη6]1οἷΒ πορ υδαπεχυϑαιθ δρδιϊηθεσε Ἔτδριο. 
,Ὀτορῖ, 812. εἰ ΕἸ. 468, ἀελέοιο.. τω. 828. Πριάμοιο Ἠετο, ἘΝ 125, 
«προχηλάτοιο κιύλο νυ. Ὑιά. Βαχηείτηη δ Αεδοῃ, Ρεχα, 864. ϑἴπ μος ἀϊδρ]οααὶ, 
᾿ἄξξενα ροδϑὶβ ἄφδα τε πύλας εἴ ἴῃ, δἰταρμίοο γ. 116. ἄμμωνος ἕδρας, ᾳιυοὶ 
ἴαπηθη νἱάεῖιν γεσερῖο Ἰοηβα ἀεϊετίιθ. οπ ἦι --- ἸΖύλας δυδρεοοῖιιπι Μιαθυὶ 
ἘΠΒλ] εἴη» «(ὦ Με. 1Δ1οὅ, δομ ἐυδία σϑιιδδᾶβ. Νάχω αιἱ δὰ Ογοιπλ δρευμηὶ, 
ιἀυοπιρο ἱμιταθμη,, πα] Ῥεὺ ἰδηυδηιῦ Αιδαο ἱπυρίταῖι5 ἴτω β 1.18. 5 ΘΏ ΕἾνι, 
λᾶς δά Ομριιῖοα Ρ. 725.. Νέειυι ἰμήϊοῖο δοιρϑὶ πυλῶνας, Εὰδυπταΐγέα 221 

οὐ χ8}. ὁμαϑέντες εἰπιρ!οίιος πιοζέμε ἴῃ Ἰρὰ. Τν 199. Ὑτ0.. 175. χαὶ 
, ζῶντες καὶ δ μαϑέντεοι. Ὡς Αεεςυΐαρίο υἱή. δῃρτα νυ. ὅ. ἥοη ἢ: 

129. πλῆκτρον εβὲ ἰὰ απο πληγὴν ἱμπβιρὶ, 6 ψαῦὶϊδ εὐ8 πδίβυ: 
. σου βη]α5. ᾿δμιδϑἰπηατα 11ππ|ὶ ατδεσαβ, Ροεδοοῦ ὙΒεδδυτιπ), 400 [48 ΠΠιετα 
Ὠσπρεν ἀϊταν Ὑἱνγ οχίπηιθ Εὐναγήμβ. ΜΆ Υ 85. Τ, Ρ, [Ιὰὼ ϑόορβ. Οεί, 

. οἱ. τάδ4, κτύπος [υἱπιίηἷδ διόβολος ἀϊοῖτυγ, Π οπξ. ᾿ 
ιῶο. Νῦν δὲ τίν᾽ ἔτι βίου. Ια εοὐϊάϊε (ἰδιοίοταϊι8, βεχαδηῖε Ἀπ1- 

τΐαθο., ἐσ νυεβιιρὲϊβ οοήϊουπλ ΚΕ. δὲ Ἐ]. «υὶ μαδεης τίν᾽ ἐπὶ βίου. ΑἸάι 
"κγῦν δὲ τίνα βίου, εεϊετῖψιια, οπιηεβ, ρυϑεῖες 1,886. χαὶ συρηάοβα βίοι 
ψιήε δὰ νυν. 121. Ἠεϊμῆε προςδέχομαι 1486. ΑἸ]. εἰ βεφιεηῖεδ. Πδιμει- 
εἄανῖς ἴΏ ποθ Μαερταναβ, ογίά, ---ι Ἰαρτὶ τίνα βίου, νεὶ εἷνοα βίον, 
σεὶ τίν᾽ ἐπὶ βίου, νεῖ τίν᾽ ἔτι βίους Οὐοά ϑεἰάϊετο ἀθ νϑγεβ. ἄοοδιι 
Ῥ. 2327. εἰίαπιλ πλὴν ἴῃ πηδηϊοπὶ νη. Ἰιοήοτις δίς, ΧΙΨ, τοὶ, ἐνταῦ- 
ϑα οἱ “ευκανοὶ πάσῃ τῇ δυνάμεν διέκλεισαν αὐτοὺς τῆς ἐπὶ τὰς πε- 
τρίδας ἐλπίδος. ; 

ιὅχ-ὅ-4, ὕτ δὲ φυοαπς τουβίοα!! ἴῃ Ἰορί πιο δηηρϑεβιΐοοβ τ 86 
ΧΕΏΪΟΣ ), Τὰ τ 0] μὰ δυηῖ Ψιτὶ ἤοςι!, Ρογεοῆιβ οἱπὶ Ἰεροῦαῖ (Αάγεγϑαν 
Ρ- 212.) Παγτα γὰρ ἤδη δὴ τετέλεσται Τοῖς βασιλεῦσιν. ΑἸ ἀπ τεα- 
,ἴαπῖ: δε π181}} ταγίδλης, Πἰδσὶ., δὲ δμῃῖεβ Παθδπλι Ὑεγδιβ δαρτα 109, ὖ, ". 
ὙγΑΚεβε! ἀ118.,. ἱπερι πὰ οἸαπλδπβ βασιλεῦσιν ν εὐϊάϊε βασι :-Ξ λεῖ. Μίτεηι 
ἀξίας εἰπλ Ὡοπ 80] 1ολῖα586 Χοιρα οιρ συ, 21θ. εὖ σεωίιμῃ δ[ῖα Τσαρίσοτγππι 

Γ αὶ » 



--- 

τούθοΣν 0 γεξειξες 

,,-τιικν κ« 

185 Ἐπ πάντων ϑεῶν ἐπὶ βώμοις » 
᾿ αἱμόῤῥαντοι ϑυσίαν πλήρεις, ΄. 43 

οὐδ᾽ ἔστι χαχῶν ἄχος οὐδέν. 
ΧΟΡ, ἀλλ δ᾽ ὑπαδῶν ἐκ δόμων τις ἔρχεξαν 

" ἃ δαχρυῤῥοοῦσα" τίνα τύχην ἀχούσομαι; 
140. πενϑεῖν μὲν, εἴ τι δεσπόταισι τυχχάνει» 

συγγνωστόν" εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶν ἔμψυχος γυνή, 440 
. εἴτ οὖν ὕλωλεν, εἰδέναν. βουλοίμεϑ'᾽ ἄν. 

ΘΕ, καὶ ζῶσαν εἰπεῖν χαὶ ϑανοῦσαν ἔστι σοι. 
ΧΟΡ, χαὶ πῶς ἂν ἀὐτὸς κατϑάνοι τὲ καὶ βλέποι; 

146 ΘΕ. ἤδη προνωπῆς ἐστι, καὶ ψυχοῤῥαγεῖ. 
' δος 

Ἰοοα, ἴῃ αυΐδυ8 ἀϊσαμπέιν ἄναχτες, βασιλεῖς, κοέρανοι,. τύραννοι, ἃ6 πιο 
γερε, δὺς ἀε ποΐιϑ ταρὶβ ἤδλπι]ῖϊδ. Ηδρεὲ αυἰάεπι ϑομο)δδῖα τετέλεσται 
βασιλεία ([. βασιλείᾳ, ) αἰτὰπι ργοὸ ἰηϊευρτγεϊσιοηθ δὼ νασίδ Ἰδοϊΐομε, ἀμδὶ- 
ἴα"! μοϊεδῖ, αι ἴδει, αὸ ἥἤπο ἀϊπλεῖνὶ εἰβεεγοηῖον, πυεϊηΐα, ἱποϊπεὶξ 
ἐπί. Μοπῖ. --- ϑεβοῖ. εχρίϊοος ἃ ἔδει ποιδῖν, τετέλεσται ᾿Αδμήτῳ, 
ἸΤηᾶδε Βοεὶλν. 'π Β]αίου, Μίὶη. γν. τάδ. πο Ἰοσιιη ἱα ΘΟΥΤΊροΓΕ. γο]οϊι: 
σεά»ϑ᾽ ἃ γ᾽ ἔδει, τετέλεσται βασιλεῖ » Πάντων δὲ ϑεῶν. ἐπὲ βωμοῖσιν. 
ϑεᾶ τ ρειδριεγηλιιαπι, Θομο]δδῖαα σευ πὸ ἱἰἰὰ 6886. οδρίεπάδ, ΠΕ4ῸΘ 
χη οῖγὶεἶβ τα δίθιι8. σουϑαιῖ!ῖ, ἈἘεἶδὶρ. ἴῃ Οου͵θοϊδῃ. Ρ, 592. πχεϊγητη ἴῃ 
πῶς πιοάϊιπι γεσουοίηπατ διιιληΐῖ : πάντα γὰρ ἠδὴ τετελεύτηται Βασι-- 
λέοιν, παντῶν ϑεὼν δ᾽ ἐπὶ βωμοῖς αἱμόῤῥαντοι ---- ἀααὶ! βασιλέοιν αἡ .. 
Αἀπιεῖοπι εἰ ΑἸοδδείη τεϊδῖο. 3} ἃ 5 1. Ἤδη δὴ νὶχ Ἰηνεπΐεῖαν ποη ἱπεογροοῖῖο 
δἰῖο υοσδδιῖο, πίϑὶ 'ἰπ ἡδη δήποτε. 4]ὴ --- ἤδη βαορίυβ οοηξαυριιηῖιτ, 
γιάς δὰ 'δορὶε. ΕἸεοῖτ. χο59. Νες ἀιιδιϊαπάππι νἱάεῖμν, χαὶπ δα εἴασα ἤδη. 
-- δή. Οὕαᾶτε δά ταὶ δή. Νοχ ΠΙΡτὶ πάντων δὲ ϑεῶν, Ἀεϊενὶ δέ, Ῥοευΐ- 
τὸ Ἰλοῦμαα βίβηα, {πα δχοι 8586 δ] αι νυἱάειαν, - 

χ56. αἱμόῤῥαντοι. Ἦος οοπιροεΐυπι, αποά ΤιεχὶοῖθΒ δἀὐ ἀεηδυτὰ τε, 
ὩΟΘΠ ὨΪΐδὶ ἰος ἴῃ ἴοοο ἰαγεηὶ. ἢδβρεῖ "Ἐρ τπος 'ϑορῇ. 47). ὅο. ϑυσίων 
σιλήρη. Νοδιῖεν Εἰ. [πο. ΟἿΥ͂, 4. ἥοπ.. . 

χ328. Οὐπὶ πονᾶ φρεγβοπᾶ ἷπ βοοπαπι Ῥτοάιτατα, ἐβῖ, δοϊεηὶ ΤὙγαρίοὶ 
45 δῖ, 4 μἀνεηΐαξ, εἄϊσεσε, δαἀβιρίῖο ῥγομοπιίπθ οὗδ, φιοά ἱπ' τα] δὰ 
λάεπι ἔεσε χαῖοῖ ἂς δεῦρο νεῖ ὧδε, Απρ]ϊὶοες ᾿ρίτων τευτεμάμπλ, 3μὲ ἀόγ 
εοπιεό οὁπ6 9Γ᾽ ἰὴς ϑεγναπίς οἵδ ΟΕ ἐλ6 ἤριιδε. Ἐχεπιρία υἱάδωβ ἰῃ 
δ ἴαρυα νυν. “4. 250. 525, 1οῦ8. Α]1α σοπρϑβδευιης ἘΣΠΠ)5]ο)]05 δά 
διρρὶ. 21. (θρεαγί. δεν. ο], ὙΠ, ν. 446.) ΒΙΪοπιῆε!ϊπ5 δὰ Αεεςξ, 
Ῥτοπι. 977. εἰ δὰ ϑδιρρῖί. 1124. (Μωδ, ΟΥγ, ΜΟΙ]. 1. ν». 185.) δες 
ἔονσαια, εἰδὶ {}11551Π18) ΠΟΙΏ]105 ἰηϊουργθίδηϊεβ [6611 Μοπᾷ, 

, 141. 6 δορευῖα δἀ)εοῖνὶ συγγγωστὸς νυἱῖ. ΕἸ16),. αὐ Μεὰ, 477. 
3; ἐς ἔς. 

᾿ - ᾿ 

χά. αὐτὸς Τιαδα. ὡὐτὸς ΑἸΗ͂, εἰ εὐϊίξοτο5. ἀηῖο ( αἰδῇ, βλέπειν δἰ Πρ] ϊ- 
εἰϊεν γὑτὸ ζῇν ἀϊχιι Επτιριῆεθ Ηες, 515. Ιρ]ιρ. Τ. 717. ἐπεί σ᾽ ἐγὼ 

Θανόντα μάλλον, ἢ βλέπονθ᾽, ἕξω φίλον, Ὑτο. 6.8, Οὐ ταὐτὸν, ὦ 
παὶ, τῷ βλέπειν τὸ κατϑανεῖν. Ἠεΐει, 1017. ϑορβ, Οεᾶ, Ω. 1438, 
λ1οπᾶ. : ν- 

1458. προνωπῆς ἱπϊειρτεϊδοῖαν Ἠδδγοβῖι8 εἰ Ῥμοιΐας, οπιεπάδηξε Α]- 
Ῥετῖίο, προτεταμένος » προνενευκῶς, προπετὴς, ἕτοιμος, πρόχειρος. Αἰεὶ 
τοσαρυΐαπι δὰ Ηὶρρο]. ὅ7γ6. ψυχοῤῥαγεῖν! διρτα αὦ γ., λο. Αἴοπξ. 

ΟῪ 



[4 

᾿ 20 :555-- 

ΧΟΡ, ὦ τλῆμον,, οἵας οἷος ὧν ἁμαρτάνεις. “445 
ΘΕΡ, οὔπω τόδ᾽ οἷδε δεσπότης, πρὶν ἂν πάθη. 
ΧΟΡ, ἠλπισμέν οὐχέτ᾽ ἐστὶ σώσασϑαι βίον; 
ΘΕΡ, πεπρωμένη γὰρ ἡμέρα βιάζεται. 

460 ΧΟΡ. οὔκουν ἐπὶ αὐτοῖς πράσσεται τὰ πρόσφορα; 
ΘΕΡ, χόσμος γ᾽ ἕτοιμος, ᾧ σφε συνθάψει πόσις. 180 
ΧΟΡ, ἴστω νυν εὐχλεής γε χατϑανουμένη, 

τήδ, , ῬΙαῖο 5 γιῶροβ. 18. Ῥ. 150, εἃ, ΕἸΔΟΒετ. οἷος οἵων αἴτιος ὧν 
᾿ τυγχάνει. Ἰδυογὰά, ΨΙ], γ5. ἀπὸ οἵας --- ἐς οἵαν -ἰ.- ἀφῖκτο. Ῥοτρμγε. ἀο 
ΑΡβίη, 1, Ρ.. 4. ἀφ᾽ οἵων τε ἐς οἷα καταβέβληκας μηνύειν. ϑ8ορβ. Αμι, 
οάλ. οἷα πρὸς οἵων ἀνδρῶν πάσχω; Ὑταομ, τοά7. οἵαις οἷος ὧν ἐλαύ- 
ἑται. Αἱ. 857. οἷος ἐξ οἵου Ἶρ ἔφης. ΟΕ, Απι. 847. ΕἸ. η91. Αρβδέῆδου. 
Ῥχγορυύσια, Ρ. 65. εἂ, Οο]οι, οἵαν ἀνϑ᾽ ὁΐας ἀλλάσσομαι τύχην. Οἵ. ΟΒο- 
χιοίαπι ἰὼ ὙΠ]οΐδοα. Απεοά, Οτ. Του, 11. Ρ. 2ο, Δ. Οδβαὺρ. δὰ ΤΒεο- 
ιῬρδγδεῖ. Ρ. ιὅό. ὙΥγιεηθδοῖι. ΒΙδΙ, Οτἰε, Π]. 11. δι, [δὰ Ψυ]ϊδοὶ δοδογεν 
ῬδΡ. 180. εἥϊι. 1,106.“ δες δηοῖδυϊ ἀοοιιδοιμηυ! ΒΙοχηβεϊάϊμδ;: ἐσσι ἴῃ 
Ῥτοχίπιο γεγδϑὶ εἐππεμάδυ!ῖ παϑῃ, Μιυ5. Οὐ. 1. ρ. 182. Ομλμδ δἀξἴοτγερ 
τοϊϊηθηϊ δοϊαθοαμλ Ἰοσυίοπειι πρὶν ἂν πάϑοι. οπέ. ἢ 

χάϑ8, Οὐπὶ ἀϊδριίσεχει σώσασϑαι ἴῃ πᾶ. δΒεηϊθηῖία, οοη)είεθαπι σώ- 
ιἄσϑαι. ἰάσπι ἔλοῖς ΒΙοταβεὶ δ, σώσεσθανι Ματι]δπάϊε: Βοάϊα ἴαπιεα 
συϊραίαπι ἀείεπάεηἀυπι ἀυρθίϊτον, Οτεδὲ. 760. μολόντει δ᾽ ἐλπὶς ἔστε σω- 
ϑῆναι κακῶν; ΙΡῃ. Τ. τοιῦ, νόστον ἐλπίζω λαβεῖν. ο πὲ. ---- ΜΙιΙ 
αὔοχις ἴα σώσασϑαι δοχυϊεβοεάάιπι νἱάδειγ, χαδπλαιδηι {ππαγασα τογαριι9 
ΕἸότεμπι, εἴίαπι οβεταῖ, τεϑὶς Τιοοιηρ, δὰ Νίοή, 676, 1,6ρ88 γε δτιεἰϊι8 
εἰ ρειδρεόϊε ἀϊδρυϊανίς ΤΟθεοκ δὰ Ῥβσγγωίςῃ. Ἐεοξε, Ρ- 791. Ουὐῖθυθ 
Ἰεοιϊς σοιηραγοβ. Εἶπ), δὰ Μεά. 890. Μαῖι. αὰ ἨεοσιΡ. 280. 3 ὦ οἱ. 
Τἰδιὶ ἐλπὶς μέν. Ουἱά δἰδὶ μὲν νεὶϊε, Ῥγὸ 4ιο δβδαϊτεπι γὰρ ἀϊςεπείυπι 
εἴδῖ, Ὑἱχ εὐἶξ φυὶΐ ἐχρ]οεῖ. Οὐδτα ἠλπισμέν᾽ εὐϊάϊ, Ἐο ρεγίίπει ἐπ᾿ αὖ- 
τοῖς ν. 150. ἷ. 6. τοὺς ἠλπισμένοις. Ναπι αιοά μ]ενίχια Το, Βμαβεπὶ 
ἐπὶ αὐτῇ , ἔχ επεηάδιίομε ρυδιηπχδιϊοοσαπι ῥτγοΐεοιϊ πὶ υἱάσι, αυλπι 
ΒΘ ἡοὺ νἱάες μδγισα ορίαπη ε886. Νόοι δμΐπὶ ΑἸοεβιί, δε - δρ65. υἱῖλε 
᾿ς ΠοΣχ ΘΙ οσδη ἃ εγδῖ. ' 

1δο. οὐκοῦν οπιπεδ: δεὰ πδίχας τορομεοάππι εδὲ ἀριὶ δβογί ρίογεϑ 
ἰοἴϊπο δενὶ οὔκουν (εἶνε τοδυνῖὶϑ οὐκ οὖ»;) ποππθ ἰρίδωγ; αυοὰ Αἰ ϊσαδὶ 
ταομυΐς ἘΠΠιΕ]οἾι8, ἐπ᾽ αὐτοῖς Τιαδο. ΑἸὰ. ἐπ᾽ αὐτῇ ε Μ55. Β. Ὦ. τε- 
Ῥομεγὲ σοΐεηθ ΜΌβρτανι8, τγροργαρῆϊ εἴτοσα μᾶρεὶ αὑτῆς Σ ὑμᾶς Ὀαϊβίοι(, 
ἐπὶ αὐτῆς εἀϊάϊι, αὐτήν Ἐ], ϊοπ Έ.. 

181. Ἠετοά. Υ΄. 95. Ρ. 4.5, οά. πέμψαντε γάρ οἱ (8ε. Περιάνδρῳ) 

ἐς Θεσπρωτοὺς ἐπὶ ᾿Αχέροντα ποταμὸν ἀγγέλους ἐπὶ τὸ νεκυομαντήϊον, 
παρακαταϑήκχης πέρι ξεινικῆς » οὔτε σημανέειν ἔφη ἡ Μέλισσα ἐπιφα- 
“γεῖσα, οὔτε κατεέρξειν ἔν τῷ Ξξεται χώρῳ ἢ παρακαταϑήκη" διγοῦν τε γὰρ, 
καὶ εἶναι γυμνή: τῶν γάρ οὗ συχκατέϑαψε ἱματίων ὄφελος εἶναι οὐδὲν, 
οὐ κατακαυϑέντων, Ἅοπ έξ. 

152. ἴστω γὺυν Τιαδο. ΑἸπ8 σεϊετίχιε νῦν, φορὰ νἱτῖπππι Ρυἷπιτβ διιδία- 
11 Θ αἰείοτάϊιδ. θὲ τερρὶβ οἶδα, γιγνώσκω εἰ δἰπν!θιδ οὐπὶ ραγεϊοῖρῖο 
Δα "18. ν46 Ἴο5 δᾶ Ηΐρρ. ὅοά. ἴστω πορεύσας ἴῃ!. ν, άϑο. Ὑγαξκοί, 
εοπίενε ὅται. ΤΠ ΡΡ, ὙΠ. 7901, Νοπ αἰξέεγ σαεοο ποοίμγηεὶ ἐωγδίπς ΟΟοτὶ 
δοῖξ ρετγίίμγα ταί δ. Ῥογβοῦιδ Δάν δ, ρ. 222. Ἰ᾿διιάδλϊ Ῥαπβαῃ, ἴ. 6. 
Ρ- 17, 1... ΤΠεπιῖδε. ΟΥ.. ΧΧΊ, ν. 265. ἃ. Ῥαιιβαδπΐίδαε «υἰάοπι Ἰοους 
ει, εἰ δὲ ὃ Πτολεμαῖος οὗτος ἀληϑεῖ λόγῳ Φιλίππου τοῦ ᾿ἡμύντου τεαῖς 
ἣν , ἴστω τὸ ἐπιμανὲς ἐς τὰς γιναῖχας κατὰ τὸν πατέρα κεχτημένος. 
ὙΒεπιϊδιῖ δηΐε, ᾧστες μὲ» οὖν δὴ ὀλίγου ἄξιον τὸ πῤᾶγμα νομέζει, 

ς 



πὸ κμππἰ -ο. ᾿ 

γυνή τ' δρίστη τῶν ὑφ᾽ ἡλίῳ μαχρῷ. 
ΘΕΙΡ, πῶς δ᾽ οὐκ ἀρίστη; τίς δ᾽ ἐναντιώσεζαι ; 

, ι ᾿ 4 « ; ϊ 155 τί χρὴ γενέσϑαν τὴν νπερβεβλημένην ᾿ 
γυναῖκα; πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐνδείξαιτό τιξ 1δῦ 

᾿ γ' “ -ὠ» 2 » δ. ε - 
στοσον προτιμῶσ᾽, ἢ ϑέλουσ συπερϑανεῖν ; 

ν᾿ «καὶ ταῦτα μὲν δὴ πᾶσ᾽ ἐπίσταται πόλις" 
ἃ δ᾽ ἐν δόμοις ἔδρασε, ϑαυμᾶσει κλύων. 

10 . ἐτεὶ γὰρ ἤσϑεϑ' ἡμέραν τὴν κυρίαν 
« « , , [ 

ες Ὁ ἤκουσαν, ὕδασι ποταμίοις λευχον χρόα 460 
) 

. ἔστω σφόδρα ὀλίγου ἄξιος ὧν. Οοἰεταπι εὐκλεὴς γυνὴ εδὲ δοπαό εἰ ὑπ- 
ἑοργασ ζαπιαθ πιμῖϊεν, τὶ ἰπξ, νυ. 959. ΗἾρρ. 47. 491. 685. υδὶ ἀθ δὲ 
Ρμδεᾶγα ---- τοιγὰρ οὐκέτ᾽ εὐκλεεῖς Θανούμεδ᾽, Ἠάρεηὴς δὐχλεῆς γὲ εαᾶι 
εὐκλεής τὸ Ἔταεηἀδηήττη πιουπεσποῖ ΕἸπιδ]. εἰ Ταῖς. καταϑαγουμένη 1,866. 
«υϊ ν. 566. ἰτῖραϊ Θεραπαίγῃ. ἹΜοπΚ. --.- ΝΙΒΙΙ οαυδοδθ εταῖ7) στ 78 
ἴῃ ΤῈ τοιϊδγοῖοτ, ; 

155. ϑιὶο 1,266, γυνή γ' ΑἸ, Τδλοῖῖϊε οοττέχὶς Βαγηεδῖῃβ, εχ Ἐπλθῃ- 
δαιϊίομε βοι ποεῖ Τοδηπὶβ ΜΙοΩΐ : εἴ τὰ Μαγκὶ, ἀρίστῃ 1,16.ὲ. ἴοπκ. -- 
Βαοκ.΄ 1.252. πάντων ἀρίστας ϑυγατέρας σπεῖραι μακρῷ ϑνητῶν. 

1δ84. τίς ἐνχντιώσεται νετιαπὶ Ομὲς σοπένααἑοοέ  Βεοϊϊα5 εδϑεῖ Οὐδ 
οογέαδιἐ Ἄοπ ἰ. - ἴατε ρτορδὶ ρῥγίοσετα ἰωϊετργεϊδίίομεμι ΥὟ. Ὦ. ἴῃ 
Οδηβανγὶβ {γἰπμεβιτῖθι5 γοϊ., ΧΧΙΧ. Ρ. 118. σοπιρᾶγδηβ Υ, 1102. εἴ θ51λ. 86 
Μεά, 565. "ἢ ! ᾿ 

185, Ημδες ὑεῖρα, 1|οεῖ χαϊοῖπλθ οὔβοισα, Ὠθηο ἱπξεγρχεῖτιπι Τεοῖθ 
- φερῖτ, Ψετίαβ, ὥξλαέ πιμοέ δ6 τρυπιαπ ὃς τγῆο ἀαο διισραοεεά ἤσγν 
ΥΥ, ΠΏ. οοπίδοιιταβ βἰϊεο. οπὲᾶ. --- Μεϊαηϊρρίἀε6 ἔγ. 7. ἐσθλῆς γυ- 
γναικὸς οὐδὲν εἰς ὑπερβολὴν πέφυκ᾽ ἄμεινον. Ἀεοῖε Μοηκίυθ, Ναπι εἴϊλσα 
ὑπερβάλλεσθαι εοι δμρόγαγο. Μαιι δε, τίς, μὴ γενέσθαι τὴν ὑπερβε- 
βλημένην γυναῖκα; χυὶ αι δὰ ατὐοαϊιπι ἀεοίεπεπάσπι αἴετὲ, αἹίθηα 
διηῖ, δε βου ἠεδιιίδεοεῖ τήνδ᾽, Νεὸ τίς ἰΐὰ ροδιξαῖτιο εγαὶ Ἐπιτὶ ρί ἀεθ, 
ϑεμδιδ εδὲ: φωΐά ἴα φαὰ πιμίϊογθ, φαθ δαπι δμρετοί ἢ 

86. Εδάεπι εδὲ σοηβίγιυοιο ἴθ Βαοοῃ. 47. Θεὸς γεγὼς. ἐνδείξομαι. 
Αἰεαθ ποιὰπι λοΐνα τυ. 779. ὄμμα δ᾽ οὐκ ἐδείκνυμεν ξένῳ ΤΈέγγοντες. 
ὙγΑΚοΠε] 4. δἰταθῖ Ἡῖν. 7Ζοδηη, ΧΥ͂,΄ 15. μείζονα ταύτης ἀγαπὴν οὐδεὶς 
ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ϑῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ. Μοπκ. 

.189. ϑαυμάσης Ἐ. ϑαυμάσεις Ῥ. 1,,ι58.ς. ϑεὰ ϑαυμάζω διΐυταπι . 
"μαῦεῖ ϑαυμάσομαι, ποι ϑαυμάσω. Μυϊία 5υπὶ γεῖρα, ἀπε ἔαϊυτα ἔον- 
ΤΩΔΘ τπε δ, Ὠυδαπάτῃ Δπΐεπὶ δοιΐναθ, ἀραὰ Αἰΐοοδ βα]ῖεπι, δἠβοϊβοποῖ " 
«ιοά τὐ ἐχειηρ}18 σοηδττλθπι, ψευθὶ8 ἀχούω, σιγῶ, σιωπῶ, ἄδω, βοῶ, 
ἁμαρτάνω, ϑνήσχω,, πίπτω, κλάω, πλέω, πνέω. διΐατα διπὶ ἀκούσομαι, 

σιγήσομαι, σιωπήσομαι. ἄσομαε, βοήσομαι, ἅμα τήσομαι, ϑανοῦμαι, . 
πεσοῖμαι, κλαύσομαι, πλείσομαι, πνεύσομαι. ΑἸΐϊα δυ)ιδπιοάϊ! ποὰ γμδῖσα. 
τεροτὶθβ, 45. δπτατασῃ ἔογπλαα δοῖϊγδθ δῖ πυπαιοπι δὰϊ γΑΤΙΒδ 6 ἴ71- 
Βαθθδηι" Αἰιοῖ. Νοπημ]]α ομβοσναῖα διιηῖ ἀριιὰ σεΐογεβ ΟὙΑΠιπιδίιοοδ. Υ, 
Μοον. Ρ. ὅ8. .184, ΤΒοπι. Μ, Ρ. 7. δοπζ. ; : 

1θοθ. ἡμέραν τὴν 'κυρίαν. Θἴν. Ῥιαὰ. ΟἸγπιρ. ΨΊ. 52, κυρίῳ δ᾽ ἐν' 
μηνὶ πέμποισ᾽ ἀμφιπόλους εἰο. ἂς ποῆο ρτανϊ ιιλι18 ταθηϑε, κύριος 'π [ἷ5 
εἰρηϊῆοαι Δ, φμοὰ τέπι αἰγέπεϊδ, οἴτ, Βοεκὰ 11. 2. Ρ. 157. 3} 151. 

,θι, Ψις ἀοοῖιε 1, Ταῖα δοαξεττῖ ἠαδεῖ Ρ]Αι. ῬΙιδράοῳ 65. πρὶ 8ο- 
εγαῖεθ ἦαπὶ γεπιεπαπὶ ΒἰΡΙϊανιδ, Ἰαναῖαπι ἀϊδοεάϊ. ἘΚ γομηβανηιδ ἂς Επῃ. 
ἔοπι. 1, 10. ἢ. 72. ρμ] υγῖθυθ ἐχειρ}}8 οδιίεμαϊδ, πιοταπὶ ζυϊδδε 2156, φὰϊ 
δογδηὶ εἰ ᾿πδῖδηϊοσα νι εθδηὶ πιοτῖεσπλ, οἱ Ῥγειιοοίδϑι μι}8 τοΣι ΒῺ8 8666 ΧΟ - 



ἰ 

β . πὶ 2 -ὄὄ..- 
ν᾿ 9 “ ᾳ«- Ε΄ «ῳ ΄ 

ἑλουσατ᾽, ἐκ δ᾽ ἑλοῦσα χεδρίνων δόμων 
ἐσθῆτα κόσμον τ᾽, εὐπρεπῶς ἡσχήσατο" 
καὶ στᾶσα πρόσϑεν ἑστίας, χατῃύξατο" 

166 δέσποιν, ἐγὼ γὰρ ἔρχομαν χατὰ χϑονύς, 
παγνύστατόν σὲ προςπιτνοῦσ' αἰτήσομαι, 465 

΄ ῳ 9 "δ᾽ β 8 

᾿ τέχν ὀρφανεῦσαι τὰμᾶ" καὶ τῷ μὲν φίλην 

παγεὴῖτ, ΑΓ οι ζ, --Ὃ Αο]ϊαπ. αν, μ1ϑῖ, Ι, νύ. ὅτε ἧκεν ἡ ναῦς ἡ ἐκ «“1ή- 
λοὺ καὶ ἔδει “Σωκράτην ἀποϑνήσκειν, ἀφίκετο εἰς τὸ δεσμωτήριον ΑἽὅπολ-- 
λόδωρος, ὃ τυῦ Σωκράτους ἑταῖρος, χιτῶνά τε'αὐτῷ φέρων ἐρίων πολυ- 
τελῆ, καὶ εὐήτριον καὶ ἱμάτιον Τομοῦτο" “καὶ ἠξίου ἔνδυντα αὐτὸν τὸν 
ιτῶνα καὶ ϑοιμάτιον περιβαλλόμενον, εἶτα οὕτω πιεῖν τὸ φάρμακον. 
Ἔλεγε γὰρ αὐτῷ, καλῶν ἐγταφίων μὴ ἀμοιρήσειν, εἰ ἐν αὐτοῖς ἀποθά- 
»ϑι" καὶ γὰρ οὐν καὶ προκεῖσθαι σὺν τῷ κόσμῳ τὸν γεκρὸν οὐ πάνυ τι 
ἀδόξως. 185Ὶ1]᾽Ά νἱά. Ρειίζου,, ΠοΣν}}} 6 δὰ Ομαδτῖς, ᾿Υ., .7. Ρ- 421:. 3 ιε 51. 

1602. Ἠοηλεν, ΠΠ. ἢ. τοτ΄ς 46πὶ Ἰοσιια νου ϊδί 316 εδὲ Ἐν ριοπχ οὗ 
ΟΟΌΪοΟ5 ἸΔΒυ886: Αὐτὸς δ᾽ ἢ ϑάλαμον κατεβήσατο κηώενεα, ἹΚέδρενον, 
ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κχεχάνδει. Ταξεβείά. --- Οταενίαβ Τιοεῖ, 
Ἠεεὶοά, ο. 111, (Ορ. εἰ Ὁ. 96.) ἱμιεγρτείδτιις κεδρένους δόμους τφαγέγιασ 
ἀγοας. ἘΞ αδῖδι, 11, “). ρΡ..χ475, 45, ΒΔ8. Βεβεῖ χεδρωταὶ παστάδες, πιε5- 
οἷο ππᾶς : 5εἦ ἰἄθπι διρηίδοαταε υἱάδηϊυν ᾿Κόδῥιένοι δόμοι » 8011, ΑΥΊΙοε, 
οἷοδείς οΥΓ οϑράαγ. οπέ. ---Ὃ Ἀεοῖς νἱάειαν ταν ἐχροβιΐδβε. ἘΤϊδη 
ϑομο! αδί, ἴθ Οοὐ, ΕἸοκεας, 15. χασελῶν», 1. 6. σαρδωΐα ἰηιϊεγρτοϊαῖιν ; τὰ, 
Μόουνβ, ΟἸοβδαν. Ὁ. 2.5, δ 4]}115 νοοΐρδιιδ, 486 ἑδηήάεπι τεπὶ ἐχρυϊπηπηϊ, 
ερὶΣ ῬΟΠυχ Ομομ). ὙΠ, 79. ὙΑ]εΚεη. δὰ ἀἀουΐαζ. ρ,.533, 0. 1 ἴγϑηθ- 

- οἄγδιι πλοποπμτ , πιὰ]6 γα!ρὸ δριιὰ ὙΒεοοτῖς, [4γ]], ΧΧΙΨΥ͂,, 43. ςεάἀειϊηαπι. 
οἴαναπι σοπιπλειμονατῖ ; βουῖβὶ ἄερθει ὅ ῥ᾽ οὗ ὕπερϑε Κλιντῆρος κεδρινῶ 
περὲ πασσάλῳ αἷὲν ἄωρτο. 2» ὼδ 1. --τ Οὐοὰ πεδοίεθαι Μουκῆιβ ἀπάθ 
διαμιρβίοθες Ἐλιδεδιβὶυ, εοὲ ἰπ Οτεβίθ συ. 1571. "ν 

10, Ὠδεεδί τὸ ἰη [,α6ς, Οουξετι γα Βε]ά. ϑόρῇ, ΤΊδο, 776, Κόσμῳ 
τὶ χαίρων καὶ στολῆ.  οπε, : 

1θά, (Αφεβαῖον δρυδ Οτϑθοοβ Ὠ δὰ “Ευτία, εὐ]τ8 Δ΄ατεο ἴῃ ἱπείσο 
τα διιιιπὶ εγαῖ, Οἰοεο “6 Ναῖυτα Ποογὰπὶ 11, 27. Ναπι Κεδίαο χεοπηεγε 
4 Ονασοὶς δὲ: οα οπὶπι δὲ 7) φμας αὖ 218 στϊα αἰοίέμτ: νἱὶδ ἀμρέθσια 
675 αἀ αἀγαδ δὲ ὕοσος ρεγίιμοῖ; ἐΐαφωθ ἐπ οα Ὅσα,. σμαα 6δὲ σζόγιπ 
ἡδέος ἱπεέϊπιαγπι, οπιὶς οὐ ῥγεοαίιο δὲ δαογί οαΐξίο οαίγοπια σοί, Ὑιὰθ 
ϑραηθοηλ. δά- (4]1,,) Η. ἴω εν, 100. 119. 'Ραγιπι δι Ὠ1}11 χαΐεσι, εἶν 
δἰδῖδα μδης Πεᾶπὰ ΑἸΟεβι 1186 Ἰᾶσεπλ οσοιρᾶ88ε, δἷγα Πίδθδπλ, αὴδπὶ Ρῃε- 
εἶδ ῥγδεοῖρας οἰτασα πιῖδ8ε ἀἰδοίπλιβ εχ (411, Η, ἴῃ δα, 280. ΄ΤσΟρῆτ. 
(488. 1180. Θύσϑλοις Φεραίαν ἐξακεύμενοι Θεὰν, δἰνε αἸῖαπι χιαπυρίαμι 
δάτιτὰ ἑστιούχων. Μεά, ὅ96. μὰ τὴν δέσποιναν, ἢν ἐγὼ σέβω Μάλι- 
στα πάντων͵, ᾿ καὶ ξύνεργον εἱλόμην, ᾿Ἑχάτην, μυχοῖς ναίουσαν ἕατίας 
ἐμῆς. Ἡδστο. Ἐς 5099. θο9. Τ)ὴ6 ἀϊνογειϊαϊα δογίθεπαι χατηύξατο, εἰ χατ- 
εύξατο, νἱά, ἘΠπι5]. «ἃ ετδοῖ. ὅοδ. οπε. -- Ναας, ααὰπὶ ργεραιὶο βαὶ 
δηῖα Ὀσὰπι, γεδῖδπι δἷηα ἀπριο δάγνοοσαϊ, {77 ἢ 5 . 

165, ἐγὼ μὲν γὰρ Νυβρτανίιβ, νἱῖῖο τγροιβεῖδα, - 
106, Εάά, προςπιτνοῦσ', υἱὰάθ δὰἀ΄ γν. τοῦ. 8ορ!. Οεᾶ, Ο, 1752. 

“2 τέκνον Αἰγέως, πραςπίτνομόν σοι, Μοπξ, -- προςεμπιτνουαῖ εεἰ 
ἴῃ ΕἸογεηϊ., ἰφρῖς Τεηϊ. δαὦ Μεά. “61, 7 ὦ 5... , 

16γ. ἀρ εῦσαι , 8680}. ἀρφανοτροφῆσαι, ἐπιτροπεῖσαι. εἰς ὠρφά- 
ἰψδυες,) ν. 508, -εχῖαῖ ραδδίγιιπι ὀρφανεύεσϑαι, ἐο δε ὄγομσδὲ μρ απ ογ- 
᾿»λαπ, ν. δ51. Ηΐρρ. 848. Θ'ρρ!.-. 1132. ΑἸ εριἀϊα ΠΙΒοτὶ εγδῶς Ἐπιπλαὶαδ, 
ἹΤΙο)αμὶς ἐδ ροιίθιιθ οο Βασι ίσλιθ, οἱ Ῥεχίπλεῖθ, ἰδ 500}. δὰ νυ, 278. 



--- 25 -- ὦ ν 

εἐσύξευξον ἄλοχον, τῇ δὲ γενναῖον πόσιν" 
μηδ᾽, ὥσπερ' αὐτῶν ἡ τεχοῦσ' ἀπόλλυμαε, 
ϑανεῖν ἀώρους παῖδας, ἀλλ᾽ εὐδαίμονας 

᾿ ἐν γῇ πατρῴᾳ τερπνὸν ἐκπλῆσαι βίον. ὀ ΦΖΤϊ1ἔῪῸ 
πάντας δὲ βωμοὺς, οἵ κατ᾽ ᾿Αδμήτου δύμους, 
σρορςῆλϑε, κἀξέστεψε, καὶ προςηΐξατο,. 
πτόρϑων ἀποσχίζουσα μυρσίνων φύβην, 

175. ι ἄχλαυστος, ἀστέναχτος, οὐδὲ τοὐπιὸν 
τ δαχὸν μεϑίστη χρωτὸς εὐειδῆ φύσιν. 118 

( 

ὩΒΡῚ ἰάτηθ Οὔβετναῖ Β] οπιβοϊ ἀϊὰ9 δἴηθ ἀυρῖο Ἰερεηᾶυτα Περιμήδη. οι. 
ἩΟΤΏ ΕἾΔ σασυχσν ἴῃ ΤΠοοοτι, Π{{ 15. ἰάοση γαϊεῖ ας Ηοπιεγί οι πὶ ᾿4γαμηδη. 
ψι6. Αρο]]οά, 1. γ. 5. Μοπξ, ---- Μιπῖταα ουπὶ ΒΊΟΣ, Περιμήδη Ἰοβεη-- 
ἄυπι; πᾶτῃ Περιμήλη ποσαῖν εἰδὴ Απίου, Γίρον, ΧΧΊΉΠ. ᾿ἄργου τοῦ 
Φρίξου καὶ Περιμήλης τῆς ᾿Αδμήτου θυγατρὸς ἐγένετο ἸΜαγνης. ἢ ἃ ε1,." 

169. 1ἰὰ Νίιδρτ, 6. ἰῖθυ56 Μ55. ργὸ νυϊραῖο ἀπόλλυται; τοοῖο υξὲ 
ορίπον : Απάγ, 4τὅ, “2 τέκνον, ἡ τεκοῦσά οὐ. ὡς σὺ μὴ ϑάνῃς, Στείχω. 
πρὸς Αἰδην. Οεἴεταμι ἀϊοϊτν ἡ τεκοῦσα αὐτῶν ρτο ἦ μήτηρ αὐτῶν, εὐΐυδ 
τοδί τα 5. δα ἐχεσρίαπι σαϊμὰ πο δυσοιτῖι, Νεο ᾿ἴαπιεα Ιϑβετθ αἰιδι8 

᾿ς βϑὰπι αὐτοὺς, ΠΙΒτονιπι. διιοϊοτίϊαϊς ἀοδι τοῖς, 7237. πᾶ. -τ-ο Μίτον Νοηκίυτσιι. 
ἴῃ μδὸ δἰγυοίησα ἢ τεκοῦσα αὐτῶν Βαρδίδδε, ὃ ἐκείνου τεκών οὐ ἴὰ Επτὶρ. 
ΕἸεοῖν, 565, ρὗ τῶν ἰόντων τεχόντες Αεβοῖγ]., Ῥεῖδ, οάϑ, Ὀπιρῖπο Αἰϊοξ ᾿ 
Ρέγβϑδερβ ρασιϊοϊ ρα διιθβιαπιϊγοτιπι ἰδίαν ἀδιγρϑος ἀϊα αὶ ποηἰιίντετει ϑάβοὶθο 
σδηῖ, ἰΙςεἴ γεγριπὶ 4}}1} οδδιιὶ ᾿ππραῖοτ 2 δΕΠΙΡΟΡ ἰδτηθ δυισα! δ 8} 1 οἸ εΏ-- 
ἀπβ ει. τἱΐ, Μαγκίφη.. δὰ ϑιιρρὶ. "ο89. [οθεοὶ.. δά 500}... Αἴας, ὅ98. 
Ῥ- 277). Βειὰ. δὰ εὐηἄετα ἴος. υβ8, 9556. δοϊιδεῖεν δὰ Αρο]]. Ἀβμοά, 
5.0}, ἱπεάϊτ, 1Π{..ὗὄ 1. Ἴοπι. 11. Ρ. 210.. ἴῃ ἰπάϊοε ν᾿. θ67γχ. Μαῖβ. ὅτ. 
Οτ. ᾧ. 52... ποῖ. δ δοοδηῖᾷ [δ]στ ρατιλοὶρίοσασα οοδϑι!ας Τοραοῖ. δὰ 
ῬΏγγη ον, ν. ὅ22. 2 ὦ οἱ. 

171, Μαῖς Ὑγακεῖ, τέρμον' ἐκπλῆσαι βίου. Νορῖεν Μεὰ. 1552. Τὲρ- 
πρὸν διάξειν βίοτον. Μοπῖ. ᾿ : 

᾿ χϑ. Νοῦ τωᾶϊε δοπιραγεῖας γίτρ, Αδη, ΤΥ̓͂,, δο6, Ἱπέοπαϊξ ζοοίπε 
“σγίϊσ οἱ ἤγοπαᾶῖα σογοπαΐ μπενεα. 7ὰὶ ε. τσ ' ' 

174. μιρσίνης φόβην Ἰερὶι 80) )ο]] δῖα, εἰ εἷς ροδὲ Ἀξαιιμἰδεῦπι εαϊΐ-- 
ἀϊπιιβ. Οοἴετγὶ ὁμληεβ μυρσινγῶν. δ81Π)1}18. εβῖ γαγίεϊββ ἱηΐνα ν. 719. Ὁ] 
μυρσίνης κλάδοις τεροδιῖς (ὐδηΐετηδ ῥτὸ ἰδοϊϊοης τεϊεσαπι Ἂἀϊπιοποσι μύρ- 
σίγοις. Νοβῖεν ᾳιϊάεπι 'π ἴοη. 120. μαδεῖ μυρσίνας ἱερὰν φόβην. ἘΠεοῖν. 
524, χλῶνα μυρσίνης. 7738. μυρσίνης πλόκους. Μγτιίαπχ ἴα πιλοτιποτΌχα 
Ἰωΐεν 6. δα: ἱϊατι 6686 ἔοσεὲ ϑρδήβεπι. κἦ 041. ῃ. 515. ΜἹοπῆ. -- Νοῖ 
Ῥοϊέβι οχ βοϊοϊϊαδίᾳ οἱ ρὶ, δὰ μυρσίνης Ιερἰδδ6. ϑάϊι8 ετδὶ δοοθηῖῃ 
“οοτγεοῖο Μμυρσέγων δοι}0}. ι 

175. ἄκλαυστος, ἀστέγακτος, ἢοίίδισ εὐ φιιδρ γί ϊ8 σαγοπα. ΑἸΙδὶ 
ἄκλχυστος οοι ἱπεβοίμα. Νοιὴπι εθὲ ρεγδαθε Βυλιδ ρεθενὶδ δαϊεοιίνα 
ἀπρίϊοεπι δἰ βηϊβολβομδμι δἀχαιμίεσε. Ἦος ἀε ἄϑικτος εἰ ἄψαυστος ταουυῖ- 
τοι δ ἨΜρρ. 1οοῦ. χυϊδιβ δίπιβα εἰ. ἄγευστος ϑορῆ. Απὶ. 585. δ 
ὑποπτὸς, πιστὸς, μεμπτὸς, περίῤῥυτος, αἸιϊδαι!ς νετθ δ] θὺ5 δοῖδνα δἱδηϊῆ-- 
οδοιθυε, νἱά, Ῥογδου, αὐ ες, 1125. Βοεη. 518. ἨἩιΐπδ δαΐεπι ]οοὶ 
τοῖο αἰ ἰχμδηϊιίπι ἀΐνοιδα εθῖ, Ὑ|4, ἘΠδομετ. αὰ Ὑγε}1. τ, ὅτ, 11. Ρ. 49. 
ἄχλαυτος Το. οπὲ, --- ἄκλαυστος τοῖϊνα εἰρη! βοκεῖοπε Ἰεριαν 18πὸε 
δριιὰ Ἤοπιοσ. Οὐγεβ, 1Υ, 4ρϑ, οὐδέ σέ φημε 4ὴν ἄχλαυστον ἔσεσθαι, 
ἐπὴν εὖ πάντα πκύϑηαι. ἢ ̓̓  στ, 



᾿ς 180 χορεύματ᾽ ἐχ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, οὗ ϑνήσχω πέρι, 

: 

---- -:- 214 

κἄπειτα Θάλαμον εἷςπεσοῦσα καὶ λέχος, 

ἐνταῦϑα δὴ ̓ δάχρυσε, καὶ λέγει τάδε" 
ὠ λέχτρον, ἔνϑα παρϑένεϊ ἔλυσ᾽ ᾿ἐγω 

»- 

ες Ζαῖρ!: οὐ γὰρ ἐχϑαίρω σ᾽" ἀπώλεσας δέμε 480 

μόνην" προδοῦναι γάρ σ᾽ ὑχνοῦσα καὶ πόσιν ,᾿ 
ϑνήσχω" σὲ δ᾽ ἄλλη τις γυνῦ χεχτήσεται, 

σώφρων μὲν οὐκ ἂν μᾶλλον, εὐτυχὴς δ᾽ ἴσως. 
ἐ 

478..ὄ Τὰ Μαρργανίηθ εχ Β. Ὁ. ΕἸ. εὲ 1μμεο, [Ιιερεβαῖαν κᾷλεγεν ροεῖ 
ΑἸάυπι. Ὠίνεγθα Ἰεαροτα ἱγαρίοοϑ ἀδί οροτὰ ῥεγπιϊδουϊεδό φεηδεῖ Ῥοτγδο- 
ὕτι6 δὰ Ηεο. α:. Ξζ70»Κ. 

179. Μεπιϊπενῖς Ἰδοῖον Ὠϊἀουΐε ταουασαθ δρυΐ Ὑιγρ τα Αεη, ΤΥ. 
Θά8. Ηΐε, ροδίχμαπι 1ἰίασας ψοϑίοδ. ποέμπιηιια ομδὲϊα Οοπϑρεχεῖ, ραιώ- 
ἔμπι ἰαολγ᾽γπεὶς εἰ πποριῖθ πιογαΐα, Ἱποιδιίίᾳια ἑοτο, ἀἰχίφις πον σϑέπια͵͵ 
Φεῖδᾳ: Ἰωΐοος ὀχωρίας, ἀμπὶ ζαία Ῥομδαμα οἰποδαπέ, Ἀδοῖθ οουτυε 
Ῥοτίυβ ϑορβοςΐεαβ ἀεβοτίριϊοηςδ. Τροαδῖαα Οοά, 1, 1241. εἰ Ὠεϊδηῖταθ 
Ὑτδοι. ο14, Αζοπξ. : 

1809. κορδύματα,, νοῖ χηοᾶ οχρίϊοοι 86]. χορεῖα, δοοϊρ᾽ μάτια τἱ- 
ἄειαν νεΐαὶ μίτρη, εἶνε νἱγρίμαϊί5 Ζοπα, χαδπι ἴῃ παρι1 8 βοϊνεναι πιατὶ- 
ἔμ, Ιου ἱρέας δροηβιιδ χορεύειν, νἷγρο διΐειλ κορεύεσϑαι, πὲ Ιοΐτα 
νυν. ὅχό. πῶς κορευϑήσει καλῶς; Αἄελο ϑοβτάδετ, κὰ Μυδδειπι ᾿ς, ΧΧ, 
Ῥ- 54ο. φυὶ ἀ6 ἢδο τα ἔπδο ἀϊδδεγαῖς, εἰ ἰοσα νεϊεσαπι ἢπο ἔδοϊεπιΐϊα 41}1- 
Βεπιϊδείπχε οοηρεθδὶι, ὨΙοορδης χαϊάετα νεΐετεβ μάχεσϑαν περὶ πατρίδος, 
κινδυνεύειν περί τινος, εἰ δἰταὶ!ἰα : ϑνήσκειν δυΐϊετα ὑπέρ τινος, τιοπβηῖθ 
αϊοϊκεπαετίο δά ῬΒβοεν, 1526, (Ουἱπ εἰ Βαιιὰ γτατο ϑνήσχειν πρό τινος; 
τ ν. 18. 6θο. 750.) ΑΠῆγπιδὲ 116 δεπιεὶ ἰδηΐαπι ἴπ μος Ἴοοο Ἰερὶ οὗ 
ϑνησχω πέρι, χυοὰ νἱχ ἀπβθίτας χιιῖδτε ἴθ οὗ ϑνήσχω γ᾽ ὕπερ. Οἰΐδπε 
Ψινγὶ ἀοοειὶ Ἴγτι. 1. χό, Θυμῷ γῆς πέρι τῆςδε μαχώμεϑα, καὶ περὶ παί- 
δων Θνήσκωμεν ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι, πθὶ ταπιεπ ἰπιεγρυπρεη ἀαπι 
τῳ παίδων. δῖοπξ. --- ὙΒῖπαπι χορεύξιν δροῃδιιδ ἀϊοϊϊαν, υἱ οἱ Μοι- 
πιδὶ ΝΙεὶ δρτιὰ Ἐποιδιμίιιπι δὰ Οἀ, λ. ρ. 1685, 5. (435, 52.) κορεῦυε- 

ται ὑπὸ Ποσειδῶνος, χαοὰ αἴξετι ἰὰ ΤΒέδαιτο Η. διερδηιδ. Αὐ, Πενανῖυβ 
ἦπ Ιπάϊὸς νυ, Τυρὼ δου ρϑῖϊ διεκορεύϑη. Ϊμερῖε ϑιερἤδηιι κορευϑήσει 
γ. 5295, ἰηϊεγρτείδιαν ἀενίγρίπαδοτίσ. Κόρευμα ἐδβὶ νἱγρίπίϊαδ. 

181. Μουκινδ εὐϊάϊ:, ἀπώλεσας δ᾽ ἐμὲ μόνην. Νοη τεοῖθ. Ἠος 

᾿ 

Επΐτα δεμδιι 1116 ἀϊολ!: πο οὐ ἐδ; πᾶπὶ ἐξα πιὸ ρμογαϊαϊδέΐ, μέ δοξαπε 
Ῥογάετεθ. Τοτυτα δαΐθιλ αιπιχ ποπιὶηπαὶ, ᾿ηιο]]ρὶς βάεπι σου 6}}. 

181. Ἠκτδοϊ. “8. Ὀκνῶ προδοῦναι. χ46. ᾿4ργείοις δ᾽ ὀκνῶ “Ικέτας 
. φτροδοῦναι. ὉΡῚ ποβίγιπι. Ἰοσὰπὶ αἰεὶ ἘΠ π.5]ε) 5, ἐπ ϊςαῦ5 ὀχνῶ ρτὸ αἰσχύ- 
φομαΐ δοοϊρ᾽εηάμπλ ε886. οί γετγιενὶπι ἐπνίξωϑ ὅμπὶ, απίπδ τεΐμριξ. 
᾿ΒΙοπιβε] ἃ. Ἰερὶς μόνον, ἐμ., ἐλαϊαπια, δοΐμα πιθ Ῥεταταϊδέδ, οἰ εἷος οομ. 
ΜΑγΚΙ. μόνῃ προδοῦναι Ἀεϊοκίυμ, Μ οπ Κ. 

,8ά, οὐχ ἂν μᾶλλον νυϊρο. Ἡιύυβ Ἰοοὶ ρογοάία εεἰ δρπὰ Αὐϊβιορμα- 
χεπὶ Ἐ4. 1281. σά δ᾽ ἄλλος τις λαβὼν κεκτήσεται, Κλέπτης φιὲν οὐκ ἂν 
μᾶλλον, εὐτυχὴς δ᾽ ἴσως. δὶ νυ]ραῖα τεοῖα δὲ μαρεβηῖ, ρίεπα εδβδεῖ 86μ- 
τεηιϊα χωομένη ἂν οὐ μὲν μᾶλλον. σώφρων, ἴσως δὲ μᾶλλον εὐτυχής. 
᾿Οαύπι ἴαπλε Υἱχ, ογθδπι ραυτοιαπι δῖ. πὰρ ροβίϊδπι 6886 ἃ Ἐμπιτὶρί ες, 
ἈΠΙΡΙ ἜοἴοΥ ἰεοἰϊομεπλ 4υδπ δυρρεοάϊται διιιἀα8 οἰϊδπδ εἰ ποβίγιπι εἰ Ατ]δῖο-- 
Ῥ᾿ιδηῖξ ἰοοιιπι, ν, κλέπτης, ταοῃεηῖς ΕἸΠπ2516}ο. ᾿ 7ο πᾶ. --- Μουκίαβ εἄϊ- 
εἰς οὐχὲ μᾶλλον, ιοὰ εδὶ ἀρὰὰ δυϊάδῃι ν- κλέπτης εἰ ν. οὐχὶ μᾶλλον. 

’ 



“ 

οὐ ρος, ἐκ 
ὶ ῖ 

188 »υνεῖ δὲ προςπιτνοῦσα" πᾶν δὲ δέμνιον 
ὌΝ ὀφϑαλμοτέγκτῳ δεύεται πλημμυρίδι- 485 

᾿ ἐπεὶ δὲ πολλῶν δαχρύων εἶχεν κόρον, 
στείχει προνωπὴρ ἐχπεσοῦσα δεμνίων" 

, χαὶ πολλὰ Φαλαμὸν ἐξισῦσ᾽ ἐπεστράφη, 
0. ᾽ ΄χἄῤῥιψεν αὑτὴν αὖϑις ἐς κοίτην πάλιν. 

τ παῖδες δὲ, πέτλων μητρὸς ἐξηρτημένοι, 190 

ἔχλαιον" ἡ δὲ, λαμβάνουσ' ἐν ἀγχάλαις, 
᾿ἡσπαζετ ἄλλοτ ἄλλον, ᾧς ϑανουμένη.᾿ 
πᾶντες δ᾽ ἔχλαιον οἰκέται κατὰ στέγας, 

ι0ὅ ᾿ δέσποιναν οἰχτείροντες " ἢ δὲ δεξιὰν 

προῦὔτειν ἑχάστῳ, κοὔῦτις ἦν οὕτω καχύς, 498 
ὃν οὗ προρεῖπε, καὶ προςεῤῥήϑη πάλιν. 
τοιαῦτ᾽ ἐν οἴκοις ἐστὶν ᾿4΄δμήτου καχά. 

καὶ χατϑανών τ᾽ ἂν ὠλετῖ᾽ " ἐχφυγὼν δ᾽ ἔχει 
200 οΟὀ τοσοῦτον ἄλγος, οὗ πότ᾽ οὐ λελήσεται. 

185. 186. χύνει εἴ δεύετο Ὁπιηε8 'δηῖθ ΒογβοῃΏπι, ᾳυϊ ὦ Μεά, 1158. 
οἰϊιανὶς χυγεῖ εἰ δεύεται. Ἰιος οογγεχογαῖ εἰΐδση δ βο] ἰδ ἐπ Ὠοῖδ. ὙΊΓΡ. 
Αεη, ΤΥ. 659. δ ιίχέξ, σὲ ο5 ἱπιργσδδα ἔογο, χποίοπιμτ ἱπωΐέαθ, ϑεὰ 

ΟἸΠΙΟΤΙΑΤΜΜΓ, αἰ, Ἄοπξ. --- Προςπίπτουσα ἄαϊ Οοἀὰ. ΕἸοτ. ἀριὰ [μεπιϊηρ. 
δὰ Μεά, 1202. Χ᾽ ἃ δ . : ! ᾿ ὶ 

186. ὀφθαλμότεγκτος. ΒΟ δοπιροβίϊππι ποπ ΑἸ} δὶ νυἱάΐϊδβθ ἡμαπλϊηΐ. 
πλημμυρίς οἷνε πλημυρίὲς φῬγτορνῖο δχμπιϊαξίο πιαγία, νοὶ ἢωνὶλ ἀσοέματγι-" 
ἐδ ; τὸ ὅρμημα τῆς ϑαλαάσσης, ἢ ἐπίῤῥυσις, Ἠεδγολαῖιιθ, οαἰϊδηβ Ηοπιον. 
Οὐ. 1, 486. Πλημμυρὶς ἐκ πόντοιο. 1)6 ἸΔομιγγταῖδ ἐἰϊοιιιπι εἰίαπα ἴα 
Αδδοῖν. Ὁβοθρῃ. .85.. ἘΞ ὀμμάτων δὲ δίψιοι πίπτουσέ μοι Σταγόνες 
ἄφραστον δυισχίμου πλημμυρίδ' ς. Ἰοςα ποῖανι ϑρδηίνεμι. δὰ 0411. Η, ἴα 
Ὠεὶ, αδὅ, ὀφϑαλμοτεύκτῳ ἴ[,Δ85, ἡῖοπ κέ. 

188.ὁ Ὑιήες βυρτα δ ν. 1ά5. οπξ. 
189. πολλὰ ἐπεστράφη, δαορε τεαϊϊέ, αὧἱ τεοῖο Ἰηϊεγρτεῖθ 1 κι ἢ. 
1907. Οὕτις ρἱεταίααας δα δ)εοῖαπι. δὶ μάθετε ὃς, παοηὰΐὶς ἘΠ]η51εῖ. 

ὦ Μεά, γ55. δ. .-- Αἀᾶθ χυδα ἴῃ σδηδατα εἶι8 ᾿ἰριῖ 181 ἀϊχὶ, 
δεχπθηιία Ὁ] θη δἰ ἀΐοας, καὶ ὑφ᾽ οὐ οὐ προςεῤῥήϑη πάλιν. 

1902. κατϑαιῶν τ ἂν ϑ8ειοὶ. εὐ, 1,286. ΑΙά4, εἰ Ηειναρίδηα᾽ ῥυΐπηα. 
Ϊη Ἠετνδρίδηα δεοιηἦα εὐἀϊῖαπι δὶ κατϑανών γ᾽, χιοά ἴῃ δεααθαῖ τ 

Ῥτορδρβαΐιπ) δδῖ,), ρυδεῖεν ἢ. ϑίερῃ. ε (αἱδῖ, Οτοάο χυπυϊαϊίομεπι ἃὉ 4}}- 
4.0 γρτοζεοίδπι, ε886,. “ουἱ ἀϊδρι εις καὶ κατϑανών τὰ, δ αυϊάᾳαδπι 
δα δοϊαῖς ἀε οταδὶ τοῦ ἄν. Οὗοιὶ Ιοοὰ Τταρίοοσυπι ογᾶβθοβ Βαϊ Ἰρηογαῖϊο 

᾿ς φοΥγοροτγίῖ, εἴσαγε βιρεγναδαπέμιπι ἔοχεῖ, Ὑιάς δὰ Ἡΐϊρρο]. 445. 9}846000)8. 
ἴὰ Οὐν. δϑοιηῖ, δά Ἐπτρ. ρ. 55. Ἰερ Χἄάπχαξ ϑανὼν ἂν ὠλεῖ. χαοά 
ΘΟ, Ὡΐ ορίῃοτ, ἀπιρΙεοϊιεῖυν. ΖΖοπξ. --- Ῥίδηε ὕοὰ ἱπίε!]οχις υς 
Ἰοσιιηλ Μορμΐαι » 4υὶ τὰν δετϊ δου πὶ Ρυϊανοτῖῖ, Βεβροηάεηϊ διδι τὲ εἵ 

δέ. ϑεηθὺθ δε: οἔ μογίδαεοέ 16 δέΐαπι πιοτίεπάο, δ, ῴμεπι εὔωρὶὲ 
τπογίοπι,, σοι ππΐπεϑ βετεέ, Σ 

χοῦ, χώρει ΑἸήμθ δὔύποτ᾽ ἐκλελήσεται, χυοὰ εεεεὶ οὗ οὔποτε. 
γεσπὶ 6ἃ ΟΥΔδ16 ἘΧΘΙΏρΪΟ εᾶτοὶ, δὲ ἀιιτίον νυἱάεϊην, φυδπὰ αἴ ἂν Αἰιοοτγιιηι 
δαγι5 τοϊετατὶ ροδϑδεῖ. 118 ἴδιμεῃ εἀϊίοτεβ δηῖα (υδἱδέοντάϊιιπλ. αὐἱ τεσερὶξ 
ἐπιεμἀδοηεαλ Βαγμεὶ! οὔποτ᾽ ἐμλελήσεται, τὧΣ δἷῖ ἀργωρίαϑ δεζίθο, ΒΙοπι- 

᾽ 

»ἧἦ:ἦ 



χη 

-- 

; 
Υ Ἃ 

ΧΟΡ. ἥπου στενάξεε τοῖσιδ᾽ “δμητορ καχοΐς, 4200 
ἐσθλῆς γυναικὸς εἰ στερηϑῆναί σφε χρή; ᾿ 

ΘΕΡ. κλαΐεε γ, ἄχοιτιν ἐν χεροῖν φίλην ἔχων, 
καὶ μὴ προδοῦναι λίσσεται, τἀμήχανα, 

90ὅ ξητῶν ᾿ φϑένει γὰρ καὶ μαραίνεται νόσῳ, 
" παρειμένη δὴ χειρὸς ἄϑλιον βάρυς " ᾿ς 208 

ὅμως δὲ, χαίπερ φμιχρὸν ἐμπνέουσ᾽ ἕτι, 
βλέψαι πρὸς αὐγὰς βούλεται τὰς ἡλίου. 

ο [ὡς οὔποτ αὖϑις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον 
510 ἀχτῖνα, χύχλον ϑ' ἡλίου προφόψεται, ἢ 

βεϊάϊιο, Μιιν. (τ. Τόσα. 1. Ρ. 187. Ἰερὶτ ἰοϊοιτοραιῖνο οὗ πότ᾽ ἐκλελήσεται; 
Ἑᾳυϊάεοην) ἀε νερὰ Πυ}5 ἴοοὶ δου ρίασα πομῃ}}}} ἀμθιῖο; δοά φάθ 1,ἀβοδῦὶδ 

,Βδεαὶ οὗ ποτ᾽ οὐ λελήσεταε οὑπὶ ἰγῖθυδ Ῥανὶδιθηδῖθας εἰ ἘΪοτεοϊίπο, εἴ 
εἰς Ἐ, (υἱεῖ φιοά χηεμάοες λήσεται χωα]υὶ Ἰεοἰϊοηεπλ, 4υᾶε ροϊϊοτὶ διοῖο- 
τἰϊαϊα αἰ ἰτὰν, ἴῃ ἴαχία Τεροῦεσγε: Ὠδάιε Δ] Μδι ας. Ηᾳὶς ἰεοσεϊοηίῖ 
Ῥαϊγοοϊπαῖον Ετίαγάιίι δὰ 'ϑορῇ. Οεάᾶ, Τ΄', 805. σοπϊεπάεηε νοςες στοτ᾽ οὐ 
Ρτο οὔποτε ροβίϊαβ εθ8ε; οἰλ]ιδ τα ἘΧΘΡΡΙ τὰ υἰίθαπη ἰὼ πιεάϊαπὶ Ῥγο- 
τυ] δ8εῖ, Ἐσιΐαδ8δ6 δοοὶρισπάτπι ᾿δἱϊ ρτο οὗ ποῖδ μεμγνήσεται. Ἄϊοπξ. -- 
ψιὰς δὰ ϑορῆοςβ Ὑ τας, τ6ο. (ἰγαβίῃ ἰδίαπιη ὁ οὔποτ᾽ τεορυάϊας εἰΐδηι 
τὸ ἐρὸ άτι ἴῃ οεμδαγα Μαρκ]ατα εἀ, ἰρῃ. Τδυγ, μ, 405. δὶγθ 204. δε. 
ςεἀ, Τρ8. 

'2δ)οι. [ἷτὰ Μαδρν. εχ Β. Ὦ. ΕἸ. Ἤλρευι 1,266. εἰ ΑΔ, τοῖσιν, 50- 
Ἰεπηΐ οἴτοῦο. Ὧὸὸ ἀδιῖνο τοῖσιδ᾽, ρἰεταπιχας ἴα τοῖσιν ἀξρταγαῖο, απδθ- 
ἄδπὰ ποίϊανίπιις δὰ Ηϊρρο]. 4ολ. 1ὅ91. οπξ. 

οάς προδοῦναι εἰπυρ!!εἶτεν ἀφ ΉΥ γ 6 ; ἀϑιῖ ταν βδίσηο, δἱ οσεϊβ Ὑγ ακο- 
βεϊάϊο: βορὰ ἴάεπι ρίδηβ διρηϊοδῖ ἰηίτα υ, 2568. μὴ προδῷς. “85. "Μὴ 
πρὺς σὲ ϑεῶν, τλῇς μὲ προδοῦναι, Ηϊρρ. 1454. Μὴ νῦν προδῷς με, 
τέκνον, ἀλλὰ καρτέρει. ϑαερίδβίπηθ6 γεγιεμάσπι εβῖ, ἐο ὅθ ζαιἐλίφδα ἐο, 
ἐο αδαπάοπ, τὸ ἴῃ μας ἔλρυϊα νυ. 181. 01. 675. 1ο)γϑ8. οπέ. 

205. 206. 1,ερὶς εἰ ἰπϊεγραηρὶς Μαιιμίδουα, φϑένει γὰρ καὶ μαραΐί- 
»ετα!, νόσῳ Παρειμένη γε, χειρὸς ἄϑλιον βάρος. ετατα οοπἤιιπὲῖα μδθες 
μαριυνομῖναν νόσῳ ἰηῖτα ν-. 242. εἴ ἐχροηῖϊϊ ϑοβο δοια τὴν ἰσχὺν τῆς 
χερὸς παραλελυμένη. Ῥτοβαλ}8 ἐδ ἘΠτ5] εἰ σοπϊεοϊογα, ἑἰηϊεγοϊ 1586 γε 
δ᾽ ου πὶ ροδβῖ βάρος. ἭοπΚκ. --- Ὁ, Ὁ. ἴῃ (ὐδωδιγὶβ ἐὐπγεδῖγι ρθε νοΐ, 
χΧχιχ. Ρ. 118. γεγδπὶ 205. ρΡοδῖ νυ. 406. οοΟἸ]οσδηάμπι, ρμυϊαῖ, Μα]ε. ϑδιϊτβ 
εταὶ δὲ ἴῃ δὴ τουΐατε, χιοά ἔεοϊ. [Ιἄεπὶ οὔϑετναὶ διρίραυπι εβδε χειρὸς 
βάρος, 4υδ6 Ὑοθα τψεὶ ἐς ΑἹςβδιὰϊδ πιδηῖρα", αἱ τ, 400. παράτογοι χέρες, 
νεῖ ἦ6 τρδηΐθη8 δυδιεηϊδηϊιπιὶ εαπὰ ᾿π6}}18ὲ ροδδῖηϊ, ἂὐ ἴῃ Βδοοὶ. φέρον»»- 
τες ἄϑλιον θάρος Πενθέως. Ῥτίοτεπα ἱπιεγρτεϊδιίοπετ τεοῖα ροδαῖ δοβο- 
Ἰϊδεῖοβ, δὶ εὰ νεσρὰ οππὶ παρειμένη Ἤσοπδιτυθπῖιτ, ΑἸ᾿εταπὶ δὶ 416 ῥτδο- 
ἔεγει, ἀεβεθῖς Ἰηοϊάοτε ροδὲ παρειμένη δή. ᾿ ͵ ' 

207. Ηἷρρ. 124ι. βραχὺν δὴ βίοτον ἐμπνέων ἔτι, Ἄϊοπξ. 
δο8. ϑὶς Μϑ95. εἱ ,᾿ϑβοαγῖδ, κλέψαι, νἱϊϊοβα ΑἸάπ 8; ᾳποά εἀϊτογῖδυε 

ϑεο οὐτῖδιῖ, αἰ νόσεπὰ εἰΐατα ἃ (δηΐενσ δοίδιῃ, προσαυγὰς, ἴῃ τεχιαπι 
ϑαἀδυτοετεπὶ : εἴ Βαπὸ χυϊάοπν Ἰοσυιϊομοπι, χλόέψαι προςαυγὰς ἡλίου, διπε- 
πιὶδ [δὲ θυ8 ργοβεχιιηῖαν Ὠονν 6, ΒοΙδΚΊΌδ, δ11}. Ἰπίοσῖλ Μυδρτανυῖῃ 
« Οοὐὲά, τεροδυΐϊε ρμευυθηλ Ϊεοϊϊοηρπι, 4π8πὲ οπ)εοϊατα ϑδβεουτι εγϑηὶ 
Αεηι. Ῥονῖυβ, εἰ Ὠπρονῖιδ ποδί, ἥζοπᾷ. 

ἀο0. 210, [ἄεχμ. ἀϊδιϊεου ἰερῖαν ἴὰ Ηφουρα 415, ἀ1ι6, πᾶς Ὑὰε]- 
᾿ οἰϑηδοτίο [δὰ Η!ρρ, ὅ82.} ἴω [ιος ἴοοσ πρδῖα υἱάεηϊιν δολ!οοϑιὶ :, αποϊαὶς 

, Ὶ 

τ» 

" 



εἶρς κὰ ᾿ 
᾿ " 

ἀλλ εἶμι, καὶ σὴν ἀγγελῶ παρουσίαν " 410 
, τ “ἢ -΄' 

οὐ γάρ. τι πάντες εὖ φρονοῦσι κοιράνοις, 
ὥςτ᾽ ἐν κακοῖσιν εὑμενεῖα παρεστάναν" 

᾿ τ. ' - ὦ - ’ 

σὺ δ᾽ εἰ παλαιὸς δεσπόταις ἐμοῖς φίλος. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ν 

"ἢ στροφὴ α΄. 

515 (0α΄.) Ἰὼ Ζεῦ" τίς ἂν. πᾷ πόρος καχῶν 
γένοιτο, καὶ λύσις τύχας, ᾿ 245 

ἃ πάρεστι χοιράνοις ; 
(Ο8΄.) ἔξεισί τις; ἢ τέμω τρίχω, 

καὶ μέλανα στολμὸν πέπλων 
290 ἀμφιβαλώμεϑ' ἤδη; . ! 

. (0γ.) δῆλα μὲν, φίλοι, δῆλα γ᾽" ἀλλ ὅμως 320 

᾿ποῖιιδῖς Μαῖδῖδθ. Οοηβ, 5 ρι. Αἱ, 845, Χαὶ τὸν διφοευτὴν ἥλιον προσ-- 
ἐνγέπῳ “Πανίστατον δὴ, κοὔποτ᾽ αὖϑις ὕστερον. Ἀϊ πᾶ. --α Ἀδοῖα 
ἐμάϊοατις ὙΑ]οϊκοηανῖιι8, ΝΙΆΠᾺ ῬΓΔεῖοΡ ρα Ὑδβιδβῖδηλ ῬΘῺΘ ἐοντεπχάόπι 
γεσβουύχ σερειἰοθεπι, εἰΐαπι προςόψεταν ἀοα τθοῖθ ἀϊοῖαπι, αιιοά εβ68 
ἄεβεθαι προςοψομένη. 

2158, δῖα Β. Ὁ. ΕἸ, Τιαδο. Οαἱἰϑέ, δὲ εἷο 1εβῖ8586 δ. ο]δβίδηλ ραῖεῖ εχ 

νουθὶβ ἢ πῶς ἢ ποῦ, χιαο Ἰωϊοτμγειαῖο εδὶ τοῦ πᾶ, ΑἸΔμ5 τίς ἂν πῶς, 
δα αιιθ θυ δἀϊτοηῖρι8, ἄοησο δλάρρερο δ μείπια πῶς πεαιι πᾶ τχερεριΐ, 
Μα16 ἤεοῖς Μαιβίαθ εἄεης ὦ Ζεῦ, πῶς ἂν πόρος κακῶν, Οἰξεηἀϊε νἱτοαῦ 
ἀοεῖοβ ἀιιρίοχ ἱηϊεγγοραῖϊο, τίς --- πᾶ, ἀπ86 ἴαπλθῃ δὰἀ εβὲ δὅεο ἰηΐγθ. 
«πε. ]1ὼ ϑοόορῇ. ΕἸ, ο58. οῖ γὰρ μενεῖς ῥάϑυμος. εἰς τὶν ἐλπίδων 

λέψασ᾽ ἔτ᾽ ἀρϑήν ; Ἰααροηάα ε586 ποῖ βλέψασα τιοπὰϊ ἴῃ Μιιδθο (ἱἱ- 
τἶσο 1: ρ. ἀοθ. Ὑεῖβιδ, αὐ πῶς τερυδεβεπίδιαν,, οομδῖαξ 6 ἀοί[ιπιο, εξ 
ὙΤτοοίδιοο ρει! βεπιϊπχετῖ, οὐϊπβιθοάὶ ἐδ ἰηίγα ν. 4ο5. ΜΙ͂ απ ἀ, --- Ὡς ἀυρ] οὶ 
λπιεττο βίο π6 υἷε δὰ ϑοόρίιοοἹδβ Δηπιρ. 2. Εγτξινάϊ!δ ἴάπλεα ΠΟΏ. Τὰ 416 
φουϊεοῖς, ὦ Ζεῦ, τίς ἂν πόρος κακῶν. Οὐδ 8: σεγὰ βουρξιτα δβὶ, ἴῃ δη-- 

Γ ΡΝ . “ -Ὁ ᾽ Ψ ΟΦ 

ἀϊβιτορ]ιοο γευδιι βου βδηιω, παχταῖ, παπαῖ, ἰώ, ἰώ, Ναμα φεῦ 58ερὶ5.- 
ΒΙπιλε ΔΌ ἰηιθγργεῖθιιδ δἀάϊταπι εβῖι, ϑεἃ αιμιπὶ ἴαπλθι ἴῃ βίγορίνοο γεγδι 
1ιδὴὶ οομβεηκιδηῖ, Ὠἰδὶ ᾳυοᾷ πτϊ8 αἰΐοσνε οοὐοχ τίς ἂν πῶς βαρεῖ», 11} 

χυιϊδηἀα τὴ υἱάεῖιν, [14 δὶς τεγβ8 ἐσ ἀοοϊιπιῖσ εἰ ττοοβδῖοοὺ ΒλΟΒΟΙΔΘΙΣΟ 
᾿υγρετοδῖαϊεοῖο οομϑῖδϊ. 

17. πάρξστιν, εἰ κοιράνοιαιν;. Βαθεπς ΜΏδβατ. εἰ Οαἰξίοτὰ. Χ7 πὶ ἔξ. 
᾿ Ἂν . Φ . . . ἣ ᾿ 

᾿-ππὶ Οὐαπινὶβ ἤδεα ἐο πα επιθηάαιϊο οἷς νυϊραῖ ἃ πάρεστι ποιρᾶγοις, 
ἰδπλθῃ ῬΑΥΙΠλ εδὶ ὙΘΥΪ81}1}}8, 4υϊα 0 δοϊθῃῖ εἰμδιιοαϊ Ἰεύοῷ εἴ δοοεβϑο πὰ 

τίαδα δ.}Π4Ρρὰε δὰάϊ, τς ρτανίιτι ΒΥ Πδρασατα ρομάυδ ἀεφιεμῖ, ἰΐδψιθ δαῖιν 
δισορβίουβ γεγθι8 σου ρεηάπδ. β . 

; 418, ἔξειαίν τις, οΥγημῃεβ Ρταεῖον Νδιιμϊδ6. εἰ Ἐστίυγιζειι τα, «υί δηα 

ΒἴΟΡΗ πὶ οὐπλ δηιδίσορμα ἀαβογιρϑὶς ἀπο (ὐδιδϊορυπῃ 1ιεοϊουιτα λα Ἀρδὰ, 
Βεριοπιοηῖ, δπηπ. 1811, Ημυποὸ ἴῃ νογβῖθιϑ ἀἰνι ἀοπάϊθ δέχιον ; λοϊοιτοβαίλον 
ὩΘΠλ δἀάιϊάιϊι Μαιίδο, οπῖ. “- Ῥτὸ τεμῶ δουιθεπάμππι τέμωΣ 

το, [1η|. 8ὅ5, ἡἩΜελαμπέπλους στολμούς τε, ΜἬ ὁπ 
221. Ἦμδεο ὑϑάπε δὰ ν᾿ 2.38. ἰὼ οὔλαῖρυϑ εὐϊτϊοπῖθιβ Θὲ αἀπαΐνῃ ιτῖ- 

Βυυπίωτ; δ 1114 ἀξαεβδβεγαὶ ἃ βοϑπᾶ ροδὲ νυ. 219. Α]ιὲ Ἠογλίοβοσῖο ὕδῃ 
ε556 οεμβεηῖ. ἤῆοπκ, ὶ 

- 



᾿ ----- 28 ' ἥ ᾿ 

ϑεοῖσιν εὐχώμεσθα, ϑεῶν δύναμις μεγίστα. 
(Οδ'.)» ὦ "ναξ Παιάν, ᾿ ᾿ 

ξξευρε μηχανάν τιν ᾿Αἰδμήτῳ καχῶν. 
495 (0 ε.) πόριζε δὴ, πόριξε" καὶ πάρος γὰρ. 

τῷδ᾽ ἐφεῦρες τοῦτο" καὶ νῦν 
. λυτήριος ἐκ ϑανάτου γενοῦ, 

“΄ φόνιόν τὶ ἀπόπαυσον “'άιδαν. 
τον ἀντισιροφή α΄. β 

(Ος΄ .) παπαῖ, φεῦ, παπαῖ, φεῦ" ἰώ" ἰώ" 
΄ 

980 ὦ παῖ Φέρητος, οἷ ἔπρα- 9 
ξας δάμαρτος ἂς στερείς, 

(Οξ.) ἀρ ἄξια χαὶ σφαγᾶς τάδε, Ξ 

52. ϑεοῖσιν εὐχώμεϑα ογημεδ απῖο Μυδρν, αυΐ δοιὶροῖς ϑεοῖς,΄ οὺ- 
χύμευσϑα, δἄνετδαυλε, τἱ ορὶποῦ, Ἰοοἱ βεηϊεηῖία, 114 ἴαπιθὰ Οαἰδί, Μίδιι, 
δι τρουβα τεδρίοἴποι Ηοπιετίοιπι Π. Β. 118. τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 
ἃ δύναμις εἠὰ, ρνδεῖες ΜαῖΒ. οπξ. -- Μεῖτο ποὸπ Ἔγδὺῖϊ σεσϑιθπαι, 
«ποὰ ἰοἴο ]οοο δάπμιτεῖς δ. }1 θα πὶ δηοὶ ρα πλ, δ1 σεοϊὰ ἀεδουθιατ. ὙψΆΪ]ρο 
ϑεῶν γὰρ ἅ δύναμις. ἋΑ ἀεϊενὶς Ετίατάϊιιδ, δο ἀεεδῖ 'ἰπ οοά. Ἠλγω, Αἱ 
οἰϊαπὶ γὰρ θιὶςὶ ἀομέβαις, ᾿ ς 

“"ά, μηχανὰν' νετῖῖς “Βαοβαπάηαβ χεπιεϊζωπι: ἀπιδθ ἰηϊεγργεῖδιῖο δὶ 
χεοῖε 86 μβαθοὶ, ἰάδθιῃ γυαϊεῖ ἰδῖα νοχ, φποᾶ δἱἱϑὶ μῆχος. Απᾶν, 536. τὶ δ᾽ 
ἐγὼ κακῶν Ἰπῆχος ἐξανύσαϊμ᾽ ἄν; Αεδοι. ΑΒδτω, 2. Φρουρᾶς ἐτείας μῆ- 
χος. ὝΒεοοτ. 14. 11. ο5. ἴδ᾽ ἀγε, Θέστυλί, μοε χαλεπᾶς νόσω εὑρὲ 
τὸ [τεοῖς ἰῃ ΤΒεοοτὶιο δομδείεσυβ οοττεχιὲ εὑρέ τι. Ζ ιὸ 6 1.1 μᾶχος. δὰ 
ἀπθπὶ ἴοσιπι υἱάς Τουριίυπι ἰὼ Αρρεηά, Νοῖ, Μαίεπι σεῖο δοοίρεσε μη- 
χανήν τινα κακῶν ὑτὸ μηχανήν τινα σωτηρίας ἐκ κακῶν: ποὺ δεσὰβ ὃς 
πόρος κακῶν ϑῦρτα ν. “1ῴά, Οὐοηξες εοἴίΐατα ΗἾρρ. 712, Εὕρημα δή τι 
τῆσδε συμφορᾶς ἔχω. οπκ. ».-- Οοὰἁ. Ε]οτεπῖ. ἀρυὰ [ιἐπιίηρ. δα Μεά, 
479. ᾿Αδμήτου. ἢ θ. ΄ , ν 

4206. Ἐοτῖδββε Ἰερεπάτπι τοῦτ᾽ ψτὸ τοῦδ᾽. ὙοςεΒ καὶ νῦν, 48 
Ὁποΐπὶβ ἰροἶπδὶ, ργράπηϊ, πὶ ξΑ110γ., Πχδηῖπὶ ἱπιθγρο]αῖονϊβ, οὐΐ οὔ γεῖδα- 
Βεῖιν Ἰοσπβ ϑορίιοο]β Οεά, Τὶ 1602. Ἠεϊενῖς Ἐνίωτάϊτιις2 πεχὰς 686 τῶς- 
τιῖσας ταϊϊοπεβ ΣΠΆΠΕΤΘ ῥδιϊθδηϊυσ. 70 πῆ. --- Ῥατισπι Ὡοταηϊ χηοτγοτὶ ἴγδ- 

Εἰοοταπι, αι καὺ γῦν Ῥυπίΐδηξ δθεβδα ροβδβε. Ψαϊρο: καὶ πάρος γὰρ τοῦδ᾽ 
ἐφεῦρες. καὶ νῦν λυτήριος. Ῥτο τοῦδ᾽ ἴῃ οοἀ. Ἠαλνη. εδἰ τοῦτ᾽, ἴῃ ΕἸἾΟοτ. 
Δ. τῶν δ᾽. Ἠδαδῖμι οοπὶεσϊαταπι τῷδ᾽ τεοῖθ ργορθανῖς Ἐτνίιγάτ. δεά 
κἀδεπάυπι ἐγαῖ εἰίατι τοῦτο. Νῶτα γερὰ, τῷδ᾽ ἐφεῦρες, καὶ γῦν, Ὠτνιχε- 
γὸ8 ὨΔΡεΩϊ ἃ πος Ιοὐο δ] ει ϊββιπηοῦ. ΝΟΩ 4]18 ᾿ΐα ὨΠΠΊΟΓΙΙ8 Ὡρῖι8 εδὶ, 
φασι απ οδὲ δυῖ εχ ἀποθιβ ἐρὶτγῖ6 δεοτιπάϊδ, αυθπλ γεβιιτυΐ, δ εχ 
Οτεῖῖςο εἰ δοευηήο εριτγϊἴος : ᾿ - 

“8. φοίνιον 1,88... Αΐδαν Τικ6ς. ΑἸὰ, τὸ γὰ]ρο. οπῖ. ΄ 
220. ἴμαβο, εἰ ΑΝ], παῖ. παῖ. φεῦ. φεῦ. ἰώ. ἰω. “Μ55. Β. ΕἸ. Μ- 

Ἰρὴῖ παπαΐέ, οὐοιϊδδὶβ 4}116 ληϊτεσΊ εοιϊίομθα8. [πᾶς Μηδρτανῖτθ παπαὶ, φεῦ, 
φεῦ, ἰὼ, ἰώ. Ουοά. ἀεάϊ, βαρεῖ Θαἰοῖ, ΔΖ οπξ. --- Ὑιάε αἂ ν. αἱ. 

2590, οἷα πράξεις ζδ.088. Αὐΐπ, ρ. ὅ., οπξ. ᾿ 
521. τῆς σῆς ἴναεο. σῆς Α]ά. Ῥατγυσπι αὐ! «φυϊ εχ εἸμβεπάακίους 

το ο] ἀγα στερεὶς Ῥτο στερηϑείς; οπ. --- 1ὰ ἴεεὶϊ, - 
“ὅλ. καὶ 1,45. ΑΙὰ, εἰ δεῆο]. ἰάχιιθ πιεῖγο.. πϑοθβϑβαυπι εδῖ, ποὸπ 

"ον ἅμλ, συοὰ ρμυΐαραι Μυδρβγανίυς. Ἐεοῖθ 1}16 πλέον ργὸ νυ ϊβαὶο πζεῖον. 

“οω 



Ὡ ἜΞΕΣ θι πέδοι 

ὶ καὶ πλέον ἢ) βρόχῳ δέρην , 
οὐρανίῳ͵ πελάσσαι; ᾿ 

555 (θη .) τὰν γὰρ οὐ φίλαν, ἀλλὸ φιλτάταν, 
γυναῖχα κατϑανοῦσαν ἐν ἤματι τῷδ᾽ ἐπόψει. 

(0 8'.) ἰδού" ἰδ 
διε ἐκ δόμων δὴ καὶ πόσις πορεύεται. 

ο (02) βύόασον, ὦ στέναξον, ὦ Φεραία 240 
90 οχϑὼν, στέναξον τὰν ἀρίσταν 

γυναῖχα μαραινομέναν νόσῳ. 
κατὰ γᾶς, χϑόνιον παρ᾿ “4ιδαν. ᾿ 

᾿, 

Μστσι  . -το Ψαῖσο αἷ αἵ ἄξια καὶ σφαγᾶς τάδε. ὝὙτοι οοἱῇᾷ, ααῖεν αἷ, 
ἘΠο;. Α. ἴεσ, Πεΐδτῖε δα8 ἰηϊετϊεοῖίοποδ Εγαγἀπι8, ἘξῸ εχ ἄρ᾽ οτῖδβ  ρῃῖο, 
ηποά τεροβιι. - 

“55, Οριίΐπιθ ἹΠ]Πὰδῖγαὶ 146. Ταῖθ, δἀνοςαϊϊβ Βδοοι, οά6. Ταῦτ᾽ οὐχὲ 
δειν ἧς ἀγχύνης ἔστ᾽ ἄξια, ἽΤβρεις ὑβοίζειν, ὅστις ἐστὴν ὃ ξένος; ϑορῆ. 
Οεά, Υ΄. “χ575. οἷν ἐμοὶ δυοῖν Ἔργ ἐστὲ κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. 
ΕΠ πΙδ]εῖυβ δά Ηδτδοὶ, 247. (καὶ τάδ᾽ ἀγχόνης πέλας) αἴξετι υπο Ἰοσιπα εἰ 
Ατῖβι, Ασομ, 125. τοῦτο δῆτ᾽ οὖκ ἀγχόγη ; πλεῖον εἀᾶ. δῖε Μιβρτανυίαπι 
δέρην οὐληέβ. Ἀϊοπᾶ. --- Αἀάε" Νεορβγου. ἴῃ Μεᾶεα ᾿δριιὰ 56}0}. «ὦ 
Μεά. 158). Τέλος γὰρ αὐτὸς αἴσχιστον μόρον φέρεις, ρόχον τὸν ἀγ-- 
χόνης ἐπισπάσας δέρη" Τοῖία σε μοῖρα σῶν κακῶν ἔργων μένει, φαϊ γεγδιι 
γᾶγϊ8 ἰγδοῖδιὶ βυως 8 γδίοκει, δὰ Ῥμοδῶ, 706, δ Οβδπηῖο ἴῃ ἀμαϊεοῖ. ουἰτῖ, 
Ῥ- 82. εἴ πηρριτίπιθ ἈΡ ἘΠ]Ππλ516}]0 δὰ Μοά. χῦδᾷ, --- 6. Αἰδὰα 4υδς 
αἰχὶ λὰ μαηο ἘΠΣΒ5ΙΕΙ: δα ποϊδιϊομεηι, ἽΝ : 

αθὅ4, βρόχῳ οὐρανίῳ, ἀντὶ τοῦ μετεώρῳ. δϑοῖιοῖ, ᾿πελάσαν οταῃφϑ 
Ῥγδεῖοσ (αϊδέοτάϊυμα, «φῃὰὶ ὁ Μυδρταυὶ οπίεπάδιους ἀοάξε πελάζειν. Ἐδοῖττιδ 
Ἑχξατάι, πελάσσαι. (ἀεπιίπδτα σ᾽ ἰὰ ταθῆοῖς Ἰσαῖς, 3ω.. Νιεῆ, 865. ἀφυα-- 
σαμέναν, οοντϊβεηῖα Ῥοτδοθος ϑυρρ!. 68. ὅσσον. Αεβο)ι. Ῥετε, 580. βα-- 

᾿ φίδεσσι. ϑορᾷ. Οεά. Τ΄; 1100., ὀρεασσιβάτα. ὙΤταοι. 666. μέσσα». Αἱ. 185. 

-- 

τόσσον. ὅρο. ὁλέασας. ῬΆΪ. 1165. πέλαφσον. Βὶ6 ἴα. βεμδιὶϊδ μέσσος 
αρεὶ ϑόρβοοὺῖεδ, Δηϊρ, 1226. 16, οπἐ. 

“55. ϑδυβαιάϊτυν μόνον, τ ἴὴ Η!ρρ. 8590. Κύπρις οὐκ ἀρ ἦν ϑεὸς, 
24λλ᾽ εἴ τι μεῖζον ἀλλο γίγνεται ϑεοῦ. ἨυΪῆιδ ΕἸ] ρβεοβ - ἐχεπιρία ΥἹάδαβ 
ἀπ Ἰοςῖδ δὲ ἃ Ῥουβοῦο ἱπήϊοαιϊδ. Οοηξετε ᾿ ΒΙοτοο] ἀϊιι8 54]1ιι5ῖ. ΒΕ, 
7πρ. το. ἩἩοπιαπος ἐπ ὡπιϊσὶδ ἀπιϊοϊδοίπιοδ ἔδοίδέϊ. ὭδοπἪ. --- ΝΠ 
ἴῃ 815 ε]]1ρ5]9. : ᾿" : 

“ὅ6. Ῥγδεροβίτ[ ποτὶ ογαῖτῖς οἷ, Οαἰοίρτά. τῷδέ 7 “ὄψει ΤιΑ56. ΑΙΆά, 
ἐπόψει Ἐ]. ἐςόψει υδρτ. εχ Μ858. Β- Ὦ. Μοπε. ἢ 

297.. Ἠδ5 υοοῦβ, 'χῃλα ἰπ δὐϊιοὐϊθαδ ἀδεγαηῖ, ᾿μβεσιῖς ΝΙΠΒρτδνυῖτβ ἐσ 
Β, Ὁ. Μοπ ΖΑ. ᾿ ἘΡΕ Ὡς Ὁ 

“59. ὰ Μαβρν. ὁ ΝΙ͂55. Β. Ὁ. στέναξον ὦ βύασον Ἴ,α85. στέναξον 
“Σ ’ : . ὦ βόησον ΑἸΑ. 5βεὰ ρτδεδβῖαὶ ογάο, χιδῃν ἀεάϊπιι5. ΠΗ͂ ὁ γι ἢ. 

“άο. 1ἰρθιῖ, χϑὼν, τὰν ἀρίσταν, χυῤδὰ πιείτιπι" οἴδὶ ρὲ 86 τοῦ 
- ἐββεῖ υἱϊπρεγδπάιμα,, ἴδιλθ πεαπ6 οππὶ δι ἐορ ἢ! 618 Ὑευθὶ8 ΘΟΏΡΤΩ, ΠΕ. 6 
χϑὼν ἴϊα ἴῃ -αὐδοριδὶ ροϑιτιπὶ ρἤασογε Ῥοῖεδῖ. Ατιοαϊαπὶι χὶ 6] ἐτὶ νο]ε-- 
Ῥάης, Ἐγβυτάτίαδ εἰ Νοπκίσβ, πο ταρυϊανογβϑηῖ, Υἷχ εἰιπὶ δἰ Αθ6586 ροββε, 
ὩΡῚ γὰ] πηαχῖπια βηπιῖα οδὲ εἴ ἀεϊεγπιιηαῖα ἀεδβοιριῖο. ΕΡῸ ᾿'χυϊάρτα ἰηδεναῖ 
στέγαξον. διγιι πῖον ν. 224. βε4. : 

, δά 5. Ὀπιηςεθ εὐϊίοπεβ χατὰ γᾶν, ' Ὠεῖιϊ, Ῥοδιυϊαπῖθ βοηϊθη δ... κατὰ 
γᾶς δωδ᾿ ἐσγγαπι; πθῆνθ ἐπΐπὶ δδβοις τὶ Ροδδππι Ἐ]ΣΩ8]5)0 ἡπηρεοηῖ ἀρίσταν 

δ 



----. 30 ----. 

᾿ (Οια )οὔποτε φήσῳ γάμον εὐφραίνειν . ὁ , 
ο΄ πλέον ἢ λυπεῖν, τοῖς τὲ πάροιϑεν ΄ 2Δ0 

945 τεχμαιρόμενος, καὶ τὰςδὲ τύχας 
λεύσσων. βασιλέως, ὕςτις ἀρίστης 

ἁπλαχὼν ἀλόχου τῆςδ᾽, ἀβίωτον ᾿ 
; τὸν ἔπειτὰ χρύγνον βιοτεύσει.., 

: στροφὴ β. 
“Α Δ. ἅλιε, καὶ φάος ἁμέρας, ᾿ς ὦ “50 

2560 οὐράνιαί τ δῖναν ' 
ο΄ Ψεκρέλας δῥομαίου, : 

.,44. ὁρᾷ σὲ κἀμέ, δύο κακῶς πεπραγάότας, 
᾿ 2 δ ᾳ ᾿ ᾿ς μ} 29 «τ - ΐ «᾿ 

οὐδὲν ϑέους δράσαντας, ἀνϑ' ὁτοῦν ϑαγεῖ. 
Ί 

ὮΝ 

ΝΟ ἢ ὅς ἀντιστροφὴ β΄. 

Αι... γαϊά τε, καὶ μελάϑρων στέγαι, 2. 

κατὰ γᾶν, ορέϊπιαπι ἐπ ἐογτίς. ἴῃ Ἡϊρρ. 1565. Προῦπτον ἐς Ἅιδην 
στείχω κατὰ γῆς, Οοάεχ Ἐ. μερεῖ γῆν. ἀδαν ΑΙά. οπῆ,. -- Γῶ; 
οὐὰ. δανῃς Ἵ ' πε ὔ 

“46. ὃς ἀρίστης ἀμπλαχὼν ἀλόχου εἀϊϊοτεβ, ροϑῖ 1 αβοατεπι εἰ ΑἸάσπι, 
ἂς ἀπιεῖσο Ῥασυχω 8011. εάϊε φαϊάεπι ὅστις Μυβδτανὶυβ ε Οοά. ΕἸ. 

, ειδστα δμῖεπι Ἰ001: δΟΓΙΡΙΠΡΆΤΩ. ὈΓΙΠῚΠ8 τεβίϊτ! ὙΔΚΕβ] 418. ΔΩ͂ ο χε Ε. 
τς 247. Ῥ ιταδὶη Επιρίάοαπι ἀβίωτος βίος νἱάεδε ἴῃ δ ΠΠρρ. 8.5. εἰ 

1οοῖβ 101 ἰδηϊοαιδ. ἥοπκ.,  Ξ 
αδό, 251, Οἐσγδλδηθθ βαηξ Ἰοουϊοπεᾷ Ατίδι, ἂν. 697. ἀνεμώκεσι δί- 

ψαις. Ῥβρρη, .λθ5.. ὀνεμώξεος δρόμον νεφέλας. Ἐχροπὶς ϑοϊιοϊασῖα Ατὶ- 
᾿ βἴοραηΐϊς δίναις. ταῖς τρῦ ἀνέμου ὠκείαις συστροφαῖς. διίᾳιϊβ ατεάαὶ 
Ἑπυιριάεμη ἷο τεβρεχίδβα Αμδχάρουθα ἰδία ἀοβπιαῖα ἀε Οὐρανγῷ εἰ αἰἶϑε- 
οἰῳ ῥύμβῳ,. αὐᾶς. ἴῃ Δ118 ἱταροεάιϊβ γδυβίθιιβ ἐχουπανῖξ, σΟηΒ τα μοξϑιὶ 
αἰδραιϊδιίομεπι γ᾽ Δ] Κεηδοτῖὶ, Ὠιδῖτ. ὁ. Ψ, ρ. 59. βεᾳ. Οοπιὶῖςιιδ Νι}». 270. 
Ἐπτὶριάεπι, αὐ νἱάδιαν, ἐχαρίταπθ, Ὁ δ᾽ ἀγαγκάζων ἐστὶ τίς αὐτὰς οἵ; 
ὃ Ζεὺς, ὥστε φέρεσθαι; --- Ἥκιστῖ, ἀλλ αἰϑέριος Ζῆῖνος. Ὡς δέφαις 
αἰϑέρος ταὰϊῖα μᾶθεὶ 1,πΖδοῖδ ἴὼ Ἐχενοῖς, Αοςδά, Ρε 1οο.7 οπκ. 

2852. ὅρᾷ ποϊἰοεὶ ἥλιος. Ὥ οπξ. 
“59. ϑανεῖν 1,155.ὲ. Μοπέ. ᾿ 

᾿.284, Ἡμπο τεσ μβεηάδ. 6888 ορίῃου σὑεῦρα 0] δῖα δὴ νυ. θα. ὡς 
“μαρτυρεῖ καὶ “Δοῦρις ἐν τῇ ις΄ τῶν “ακεδαιμονικῶν, ὅτι ἐν ᾿Ιωλκῷ, ἐνυμ- 
φεύϑη. Ἰώλκοὺυς (1. Ἰωλκοῦ) γὰρ Πελίας ἐβασίλευσεν. ΑἸϊαπὶ τταρς 
“ἰϑιοντίαση Ἐυάοοϊα, ὙΠη|Ποῖ8. Αμεςὰ,. αν, ρΡ. 21. οπκζ, --- ἴῃ μοί, 
γεν τῶν ᾿ακεδονικῶν δοιϊδεηάιπι εδ86, 784πὶ δηῖα (ὐεπβδούεῃ ἈΙοη Κίαμδε 
εὐϊιϊοπάβ ἴω Οὐδῖου!, εν, Ὑο]. ΧΥ͂, νοὶ 29. χαοπιιογαὶ Βοεκι ἰη ]αῖ, 
Μία. Ρ. 119.., χἄὶ ρτδεῖεχεα ορδβειναῖ, ἄἀἄμδ8 ον οδιιδαβ πη Ἰοου. χηε- 
ΧΩΟΥ Δ 6 πὶ 6556, αἰιοά ἴῃ 60 πιεχιοτεῖιν Μδοοοηϊοοτιπι 110. ΧΥ͂].., ααιιπιὶ 
᾿ιδοίεηυβ ἰδηΐαπὶ ἈΥ, ποῖ! ζιιϊδδεηῖϊ, εἰ αυοΐ αἰϊεγαηῖτον 1). τετ5 ΤᾺ 6554}}- 

᾿ οἶδ», πηᾶς ἀρρᾶηδαῖ, ε͵ιβάεπι βου ριοσὶβ “Ἐλληνικά ποὴ ἀϊνενβα ε886 ἃ Ν- 
εεὐἴοπίοῖδ., δοιςεξ, τὶ βδορίαβ αἰδὶ, τὰ “Ελληνικαά εβὲ ξφοπηπιμηΐβ οηγηΐ πὶ 
ἸἸ τοσιπι ᾿πάεχ ς δίηρα ἸὩδοτριϊ ἐγ τὰ ἡήακεδονικαά εἰ ςεἰ, ---ο ἸἩ)εἴηάε 
ἧη Εν μι ἀϊ8. νευβὰ οοα, ΕἸογεπῖ,, δυοίορε Τδηϊηρ. ἴῃ Με. ο55., ἄδὶ 

.-ἷ 

ψυμφίδιοί τὸ ἐοῖται, χιαοὰ ἴπ οχάϊπεπι. γειθαχιμῃ χεοίρεσα ἤὸρ ἀλπιθὶιανὶ, 



᾿ 

Ἵἢ 77 εἰ 84. εἰ ϑεϊάϊεν. ἂθ νϑέββ; ἀδοβιπεδοὶϑ' μὲ - 1ο1.. 7} ἐστ, --Ὁ 

18... ἩΞεσεα 

255 ψυμαίδιοί τ χϑίτον - ἢ ἢ 
πατρῴας ᾿Ἰωλχοῦ. . Ἔσο 

“4 ὅ. ἔπαιρε σαυτὴν, ὦ τάλαινα, μὴ πβοδῶς “᾿ 
λίσσου δὲ τοὺς χρατοῦντας οἰχτεῖραν ϑεούς. 

πο τ΄ στροφὴ 7. ᾿ δ σὴ δ 

44 .4΄. ὁρῶ δίχωπον, δρῶ, -σχάφος) ο 460 
260 ψεχύων δὲ πορϑμεὺς, οἱ δος 

ἔχων χέρ᾽ ἐπὶ κόντῳ, Χάρων αὶ 
ἤδη καλεῖ" τί μέλλεις; 

ἐπείγου" σὺ χατείργεις τάδ᾽ ὅτοιμα ; 
σηερχομένοις" τάχυνε, : 26ὅ 

τ 

Ὑε. οοὔ, κυμφιδίους εὐνάς Ἰερίταν, Απάτοχη, 850. γυμφιδίῳ στέγᾳ. 
᾿Αρυά Μορβίτμπι, υὐ νυ]ρο, νγνυμφίδιαἑ τὸ κοῖται, - 3» ἐὸ ζ, --- ῬΙατεϑ 
εοὐά, »ιμόέδιοι. 

᾿ “56... δὶς [86. πατρίας 1 ΑἸάυε, Μ416᾽ βεοῖς Μαυδρτανΐαδ. χαοᾶ πα- 
τπρῴας ε 1ιιες, εἰ Μ58. εὐἰϊάϊι, ΑἸτδτιπλ εἰϊδτηϑὶ ἀὰ Ὰ}10 Πρ το τερετίτο- 
τσ, ΟΡ πρεῖγαπι τεροβεηιπη εββεῖ : ρδβϑὶπιὶ σοηξιηἀιηῖιν πᾶεο δἀ)εςῖῖνα, 
᾿Ῥογβοη, “δὰ δος 79. Ὅν Μοχ πατρίου εὐϊάϊ, Ἰέσεῖ οἴπαΐα οχθπιρίατῖα πα-- 
τρῴου. μαΒεληι. Οἰμ επὶπλ Αἰεὶ πάτριος εἰ “πατρῷος Ῥτοχαΐδοιιε. τπιβαΐ - 
Ῥεηὶ, οὺν δὰ ᾿ἰοεπίϊαπι ρόρτδατα, }}1Δ πεοοϑδι[διθι οορευῖο, ῥγουοοθηγι 2“, 
γιά, Βἰοπιβεϊά, δὰ. Αεδβοβ. ϑὲτγβ. 529. δὶ ουἱ ἴδθεὶ νἱδυηι εὐἷς, δ] τεσ ἢ 
ψέγεις. ἀϊκιχι διά ροϊοσιῖ: ΙΓαϊά τὰ, καὶ μελάϑρων -- στέγαι, γυμφίδιαξ 
18 κοὶ - ται πατρίας Ἰωλκοῦ. Μοπκ. --- Οὐτὰ Μαιμίαα πατρῴας. δεῖ 
νδυάσπλ ἀυχὶ; Ρογβοπὶ ργαθοθρίταπι 78πὶ ἱπιριιροανὶ Ηευτῦδηῃ. δὰ Ηξοιθς 

ἰᾷᾶς αυδε ἀϊχὶ δὰ Βδοοβ. 186. ᾿' “"“ ποι νὰ : τ 

2589. Αἀάμπηι ἐν λίμνᾳ Μ|55. δρῶ δίκωπὸν -σκάφος ἐν λίμνᾳ Ἴιαδα, 
οπέ. --- δίκωπον σκάφος εχ οοπχιμαπὶ χρόα Οβασομῖ τἰδυϊτοτ ἃ νειὲ-- 
χρηθ, [ηἴτα ν, 456, ἐλάτᾳ δικώπῳ, Τμαιοίϑη. ἴὰ ΟΠατγοηῖς βιαιιην ἴῃ ἴηλτὸ 
ἴο: ἐγὼ δὲ πρεσβύτης ὧν τὴν. δικωπίαν ἕλκων ἐρέιτω μόνος. ΖΞ ἰὲο ἔ- 
-- Ομληεβ Π| τὶ [ναοὶ ἐν λίμγᾳ, αὐ σιϊενῖ Ροβδῖε ἰῃ δας δίγορἷοο νεῖϑα 
τὸν νέρϑεν εχοϊάϊθδε. 8ε4 αυυ ἴῃ γ]οῖ, πος οτἄϊηθ νεῦρα Ἰερδαῖιτ, 
ὁρῶ δίκωπον ἐν λίμνᾳ σκάφος, αἰιυχαχιια γαϊἄθ ᾿ἰμμ}11ὰ δἰως σουρα ἰδία, 
παρ ἀιδιιδηάμππι ριῖο 7. χαϊὰ λπϊεγργέϊθιι8 ἀθθδηξζασ, 

“- 

, 263. Οβαγομῖῖ8 οΥπιθαηὶλ ἴα ἴθ πᾶς ἔρια τεβροχὶς Ὑταρίοιβϑ. υἱ, 
ἴηἷ,. νυν, 271. άδι, εἴ π0ΠΠ} ἔετο ἱπιδρὸ νέϊευιθιι8 ροεῖϊθ, 118518. Ἀἰδοιὶξς 
Ῥιωτίπια οοἸερῖς ὙΔ]οκεπδευῖμβ. Ὠϊδῖτ. ο. ΧΧΨ, ρΡ. 280. ἀριϊθδι πιιβ δὲ 
Ἰοουβ Μδσμουβ. ἀρτιὰ Αἰπεπδεσθ ΜΠ], ρΡ. ὅ4:1. Ο. 4 ΒΙομπιβοίάιο [:πἤϊ-- 
οαλι85 ἀλλ᾽, ἐπεὶ Ὁ Τιμοϑέον Χάρων σχολάζειν μ᾽ οὐκ ἐᾷ, (ἠὐκ τῆς 
᾿γιόβης, χωρεῖν δὲ πορϑμὸν ἀναβοᾷ, Καλεῖ δὲ μοῖρα νύχιος, ἧς κλύειν 
χρεών. (Οὐοηἴοταδβ ποίαπι εἰπβδάεπι δὰ Ἄββομ. Τμὲ}, 886. 27 πᾶ. 

“65. Μαρπὰ εδὲ ἴῃ μαϊῃβ γευβιβ βοτίρίαγδα γαγιεῖδθ: τοῖά μὲ Μ8. Ὦ. 
ἐξ δἷο Μαιβίος. τάδε τοὶ μὲ Β. τάδε τί με ΕἸ. τὐδ᾽ ἕζοιμα 1,48ς. ΑἸά, 
ἐπείγου σύ" κατείργεις τὰ δ᾽ ἕτοιμ᾽, ἃ Μύβρταν. ἙπΙάϊπιιδ «υοά οριί-- 
ΣΆΠΤ υἱϑὰπιὶ εδῖ, οοηδεηίϊεηϊε ΕἸ Ππιδεῖο. 3320 γι... ---- ἘῸΠΙΔιν ἰξὰ: ἐπείγου. 
σὺ κατείργεις τάδε. τοῖα σπερχόμενος ταχύνει. ϑδ᾽ε6 εοἴίαπιλ Μαϊιῖδα, πἰβὶ 
ποά τοῖϊά με. Ας σπερχύμενος ταχύνειν δι. Αἱ ἤροῶς μάεο. Ουδτθ 
Αἰϊιεν οοτγοχὶ, Ροϊοσὶῃ αὐἷδ6 εἰἰάτα ροϑδὲ κατείργεις ἸπιοΓρΡΌΏβΕΓΕ. - 

΄ 



ᾳ « 

«--- 24 ς-“--... 

οαὅ 44. οἴμοι, πικρᾶν γ86 τύνδο μοι. ναυχληρίαν 
ἔλεξας. ὦ δύσδαιμον, οἷα πάσχομεν. 

ἂντισροφὴ γ, 

ΑΙ 4.1. ἀγέε μὶ, ἄγεν μέ τις, οὐχ ὁρᾷς; 
φεχύων ἐς αὐλὰν, 
ὑπ᾽ ὀφρύσι χυαναυγέσι .. ᾿ς 470 

270 βλέπων πτερωτὸς ““Αιδας, 
τί ῥέξεις ; ἄφες. οἵαν ὁδὸν ἃ δὲει- 
λαιοτάταᾳ προβαίνω. 

“414. οἰκτρὰν φίλοισιν, ἐξ δὲ τῶν, μάλιστ ἐμοὶ, 
χαὶ παιδὶν, οἷς δὴ πένϑος ᾿ἐν κοινῷ τόδε. 46 

,θγ. οὖν ὁρᾶς; φτῖπιαα. ἱπϊοσττοραῖϊνα ) δοιῥοῖς Μαιϊμουδ, ῥ᾽ εαῖῃ: 
ἀϊειϊηριιδηβ ροϑβὲ τις. δεα ᾿ηϊειτοραῖϊο ἐδ διὰ. μέσου. οπκ. --- 81 σαὶ 
τις οἴϊειδυϊ δβὲ, ἴδ δομίίςετα, ροϊετῖε σὺ δ᾽ οὐχ δρᾷς. Οσηίες Αεδοβ. 
ὍΒοερι. τοδ1. ϑεᾶ τὶς Ἅιδας εδὲ πόδοῖο φιεῖβ ΟΥομδ., ἷ. 6. πεβοῖο χυοά 
᾿διπυ]αοσιτα Οτοῖ, ΑἸῖΐϊεν τὴς “πόλλων, ἢ Πᾶν, ἢ Ζεύς ἴῃν Αρᾶσα. δά. 
αυοά ε8ῖ, αἰϊααὶν ἄδυδ, ΑΡΟ]]ο ,) υεὶ Ῥδη, νεῖ [πρρίϊεν. : 

- Αθο., πυαγαυγὴς Νοοῖίδ. εδὶ ερἰτμεῖοα Οὐρῃ, για. 1Π.. 5. Κλῦϑι, 
μάκοιρα ϑεὰ, κναναυγὴῆς,, ἀστεροφεγγής, “᾿Οὐὐοαδ. δεπεϊδιίθ "νοσεῖα. χυά- 

᾿ψδὸς δά βμοτίηις σδβοί, νἱάοσο εϑὲ δρυὰ ΒΙοχι, Ο]οδε, δὰ 60. Βεσα, 88, 

Φ 

-ἥοπκ. , 
5 ἐν ες ἄμ 

.Ὧ71. τί ῥέζεις; ναῖδο. δεῖς 1,αδοατὶβ βαβεὶῖ ῥέξεις ; απο Ὡοσα 
ΤΑΟΏΝΪ εοτιχα, 4υϊ εὐἀϊομῖδ εἰὰβ ΠΟ] ] ας οπεχὰ Οπτανοτμαῖ. ἙἘογιατ]α «ἰ 
ὀέξεις ; εδὶ ἴῃ Αεβοι. ὙΒΕΡ. 101. Ηὰΐς χοίεγεπα διιηῖ χυδθ ἦδ δι 1}}}}} 1ο- 
αεπὰϊ τποάο ἴῃ τί λέξεις; ἀϊοῖα᾽ διιῶε δ᾽ Ηρροὶ. 555, ῥέξεις ςσοπϊεοὶς 
γεν μέτα», ἐς εὐϊάϊι Μαιμίαε, Ηδιᾶ δοῖο δ ριδεβοὴβ ῥέζω περααᾶπι 
πιδυγράτιης Αἰτοῖ, ψεῖθα 1. δέξεις; ἄφες, ἀὰ Οτοιτ Ἰοχαΐ βυρίυν. ΑἸοε- 
“διῖ8: ὦ δειλαία 1,,585. Μοπε. --α τί δέξεις εἰἴατὰ Μαῖβίας, δποιφγίταις, 
ηἱ (Δ11ον ; οοἄ. ῬΊοτγεηῖ,, ἰὰ 4ὰ)οὸ ἔπτιγιτα Ἰερῖπιν., ἴεδῖο. Τεηϊρ. δὲ Μεά. 
.χ507. Νοη δρϑίπι]ς οεοῖ, αυοῖ ἰπ Ογοῖορ. γ15. ἀϊχῖε Ἐπείρ., τί δράσεις; 
Αἱ ἱπ᾿ Ὑβεοοτῖτ, 11], χζ΄, 48. τί ῥέζεις; σατυρίσκε; Ἐ1}}} τααϊδιιάμεη. 
ΤΡ ὁ 2. 

“75. ἴια 1.80, εἰ Μ55. ἐκ δὲ τῶνδε ΑἸάϊια εἰ δἀἰοποβ δηῖς Βδτι 
πεδία), σαΐ ἰδοϊῖο σοτγεχὶς, τῶν 5611. ργο τούτων. Ατιου! πὶ ρτὸ ῥσο- 
μοπιῖος οὕτος γε] ἐκεῖνος, ϑεχιβηιθι5, μὲν, δὲ, εἰ γὰρ, Ἰἰοιῖι οἸαῖθαθ. 
δουρί οΥθι5 δάϊρετο: ααΐῃ οἱ δριὰ Ἰγερίοοβ, ρειΐυάς δὸ 4]108 - μοεῖδε, 
ΘΒ Πα Πὶ δῖπθ δι 18 δι  ἀἸτδπλθεης 5 ἰὼ μοο π|8ὰ Ἰαριηίυν, Ηδΐτβ ἸἸσθηξίας, 
ἐχεμρ]α ροδὴ ἃ1105 οἰζαβο. ΑἼβοῇ. Ῥγοπι. 45. Τῷ τοι τοιαῖσδε. πεημο- 
γαῖσι κάμπτομαι. ὙΠΕΡ. 8:1. “νὴρ, γυνή τὸ, χῶτε τῶν μεταίΐχμιον. 
Ἔλπνοη, 3. ἐκ δὲ τῆς Θέμιν, Βαρρ!. 448. , Ἢ τοῖσιν, ἢ τοῖς πόλεμον 
αἴρεσθαι μέγαν Πᾶσ' ἐστ ἀγάγκη. 1το558. Ὅ τε τοι μόρσιμόν ἐστιν, Τὸ 
γένοιτ᾽ ἄν, 8ορ. Οεά. Τ. 2οο. Τὺ» .--- ὑπὸ σῷ φϑίσον κεραυνῷ. χάδ6. 
Τουῖν μοι μέλεσϑαι. Ἐπ’. ΒΘΌΡΡΙ. λο7. πρὸς δὲ τοῖσε 5βεά. 101 Ἰερειάυπι 
υἷο τοῖσδε. Οεἴεγτιιπι πχειπαϊπεσίηϊ ἴἴγοιεβ Ηοταῖ. Οδσῖ. ἴ. χσχιν. 0. 
Ἡμὶς ἐς δοπίο Ποδιδὶς οοοξάϊῥ, Νωϊᾷ βοδίἑογ χφμαπὶ ἐϊδὶ, γέγι : 
ΜἭ οπέ. ᾿ ᾿ : ᾿ 



4 Ι 

᾿ ; ὶ ---- 38 «προιιδιυπῦπω 
δε - ͵ Ν 

97 δ 4.44, μέϑετέ με, μέϑειϊ: ἤδη, 
. κλίνατ᾽, οὐ σϑέψω ποσίν" ες 
πλησίον “Ἅιδας, "ἀν τς ᾿ 

͵, σχοτία δ᾽ ἐπὶ ὕσσοισι γνὺξ ἐφέρπει- 
τέχνα, τέκν᾽, οὐχέτι, Πὰν τ τὸς 980 

428ῦὉΟ οὐκέτι δὴ μάτηρ. σφῷν ἔστι. Ὁ . 
χαίροντες, ὦ τέχκᾳ» τόδε φάος δρῷξον. 

- 44. οἴμοι" τόδ᾽ ἔπος λυπρὸν ἀκούω, κὸς οἱ 
καὶ παντὸς ἐμοὶ ϑανάτου μεῖζον. ον -. 

“μὴ; πρὸς σὲ ϑεῶν, τλῆς μὲ προδοῦναι, η88 

“.5. Ψαῖρο, μέϑετε, μέϑετε μ' ἤδη, κλίνατέ μ' » οὐ σϑέχω, πόσι, ΑΠφαδε. 
2 

εοδὰ. μέϑετέ με, μέθετέ μὴ ἤδη". κλένατ᾽ " οὐσθένω πόσι,, οι, εὖ Βάγν. 
με8, ποῦ. ᾿ δ ἢ ὁ Ὁ 

“78. σχοτια δάνευθι}]} ἴον Ἰορεγα τω] 1εῖ ἘΠπιβ ἰδ, αἰνίἀοπα, αἢ 
ψΏ]ρο, μοβὲ ἁ4,δας. Μοπᾶ.. Ἂ 

480. Ψυΐϊρο ἐστίν, «ᾳιοᾶ εσττεχὶ, 2} ἢ 6. , 
281. ΨΏΠρο ἱπιερρνεϊδηῖυν Ζασέξ ἤοο ἰππιος ἐπὶωσαπιπὶ : ἀεδεβαηῖ, ΄ 

να οἱ ναϊοῖσ, ματιϊοϊρίαπλ χαίρων ᾶπς βαθόγα μοϊεδίαϊεσα ἱἰδιηρτιεπδι. 
χηοθοΐ δὲ Ηἰρρο!. χ458,., Χαίροισα καὶ σὺ «στεῖχε. εἰϊκιῖΒ Μεά. γδά,. 
ῬΒοδῖ, 056. ϑόρβ. Ττδοῖ. 821, (οπᾷ, Ἰηἴτα ν᾿ 959,. Καέροντες εὐφραΐ,- 
γοισθε. 447, χαίρουσα --- οἰκετεύοις. 820. Χαίρων ἴϑ. Ἠά΄ρεὶ φῶς. 
1ιαβοαιῖδ. Ὀρῷτον ριμρηξβ: βδ6 ργαεοΐασθ οβδιεηδιε ΕἸχαβὶ εἶ δὰ Ατίβεξ. 
Αὐομάση, γ909. δβεοππάδη ρεογβορῶση ἀμπδῖεπι Ββυπάιλπι ἃ ἐευξῖα ἀἰγογθα 
ἔυϊδδε : δρῷτον αὐΐεπι, ἤλθετον, εἴχείον, ἐποιήσατον, ᾿υνετῖα εβ8ε Ογδίν. 
Σαδιιεοσ. ἤοπσ, -- Ὑιάς, ἘΠπιβϊοῖτιπι οἰΐατπη δὰ 'Μεά, οάϊ. Νοδ 
δηϊ ἴδηαι ἰδῖθα ἤΌγπιδε ἰηγεῃῖα βτδητηδιοοτιπ. Υὲάς δα ϑόρβ, ΕἸ, 938; 

“82. Ῥοϊϊιιδ οχρεοίαξεεβ ἀχούειν γεὶ ἀκοῦσαι: δέὰ ποσλῖπι νυ ϑαῖαπλ 
δἷῃς διιοιοτνιίαϊο δ0]]} οἶδ. ΜἜοπζ. ἢ 

.α85, ϑόρδ, Απὶ, οδό. Οἴμοι, θανάτου. τοῦτ᾽ 
ἀφῖκται. Μσπά. δ τ ᾿ 

384 - 6, [πα ΑἸάϊηὰ Ἰερβεβαῖον Μὴ πρὸς τῶν ϑεῶν -τλῆῇς με προδοῦ- 
γαι, Ἂλλ΄ ἀκατόλμα. συπε Ἰοουπι εβτερὶς τεβιϊτυῖς Ῥόγβουμια «« Νῖεὰ, 
ὅχ 5. ἴρϑπι. ἀπ ἀϊδ8.;,.. Ηἰδῖωπ) (0}}}} Μηρρταυ δ, 6 Μ58. ἰπδβεῦεηδο νϑγὰ 
δα, «ὴ πρὸς παίδων, οὺς ὀρφανιεῖς, Ορῖμπε, . δεὰ ἀπο πιεπᾶδ, 
χιλϊησιάμα Ἰονίοαϊα., τεαρίδηῖ, ΥἱΧ επἰπὶ οτεῦο, οοίϊῃροδιίτηπι ἱβει  δρυᾶ 
ὥταεοος εἐχδίατα, ἀνατολμῶ. Ἠφοῖρ «εἀ, [πεο.. 4λλ ἄνα, τύλμα, ἈΜ1λ.᾽ 
ἄνα εεἰ Ῥμγνδοῖβ Ηοπμετῖοα ς ἃ. ϑορἰααὶς εἴΐαπὶ πἰδυτμαια Αἱ. 104, Ρταξεδ- 
χοᾶ ἜΤΑΡΙΟΙ ἴη δῖα δά ξμιγδηᾶὶ ἔοχσινα πύπαυαπλ ἀρ σα πὶ αὐάπηξ 2 Οὐπϊοὶ 
Ῥτὸ Τυδιτὰ γὲ} δἀάιπηι, νεὶ οπιϊττπης, δφεὰ Πτοχυεοίειν δἀάυοι, "Ονπὶ ἐρίταν 
τῶν οτοϊδῖδε 1,λβοατὶβ, αιϑὰ ῥ᾽ πέτα, ᾿φάδτῃ Ἰεβεβά ὨπΣ επε6. Τὴ πρὸς θὲ ϑεῶν 
τλῇς μὲ προδοῦναι δ΄. Ῥοτοοια ᾿βεραιὶ δης Οδἰβέοτά, Μαιιβμῖδε. Ἠδζοὶ 
δ τα αὶ ἰοτγαιϊας, ἐπ απ ρτγουοίθὲπ σὰ πεν ρτγδεροφϊοηοι εἰ βοότηδὰ 
ἰηδεείταν, δδ118 ἘχθΡΙΟΥΌπι ἀξάϊπλιΒ δ ΗἴρροΙὶ, 601, ἴ,οο6]9 ἃ Βοτέθῃο 
ἐπάϊολιϊλ., εχϊπιόπάμο εδὲ Αἰσεοὶ. 6ηὅ. δάἀάδεπάι υ. 1117. "4ὴ,. πρὸ β σὲ 

. 

τοῦ σπείραντος ἄντομαε Διός. Μοπέ. τὴ 
10:4, τολμᾷν εἰ αοτιδῖυβ τλῆναι (πᾶτὶ τλῆμν εἰ 'πλααν. ποη εχίαπε ) 

ταῖεὶ σωδέϊπεο, ᾳυδε ὅθι αἰρεϊβοαιϊο ]αῖα δὲ ἊἽχιεηδιι, Ἐπὶ δηΐϊὲ. 
σιιδέΐπογδ, (ΑὨΡΙ. 10 ὁπάμγα) Ὡοὰ ᾿οδεϊοηῖϊε νοὶ μετϊσπὶο, γὲ] ρμιιάογὰ 
γοὶ δυρεδία,. γε} ἀοίοτε δηῖῃη, υαὶ τα δε ιοο ϊδι, . 1. Ῥγμῶδα εἰ αἰποκέο 
τιἷο ἀχοσιρὶς δαὶ ἰωξ, 46. σὺ τὸν αὐτᾶς "διλας ̓ πόσιν «ἀνεὶ σᾶς ἀμεῶ. 

τ' Β 

Ν 

. ἐγγυτάτω Τοῦπος ̓ 

Ν 



᾿ 

; 

---- 14. ...ὕ... 

285 μὴ, πρὸς παίδων, οὖς ὀρφανιεῖς " 
᾿Π ἀλλ ἄνα, τόλμα!" " ἐ Ἶ Σ 

σοῦ γὰρ φϑιιένηςγ οὐχέτ᾽ ἂν εἴην"" 
ἐν σοὶ δ᾽ ἐσμὲν καὶ δῆν, καὶ μή" ᾿ ͵ 

δὴν γὰρ τριλίαν σεβόμεσϑα. , 490 
Ὁ 4.4. "Αδμηϑ', δρᾷς γὰρ τἀμὰ πράγμαθ᾽ ὡς ἔχει, 

λέξαι ϑέλω σοι, πρὶν ϑανεῖν, ἃ βούλομαι. 
-τὐέγῶ σὲ πρεσβεύουσὰ, κἀντὶ τῆς ἐμῆς 

ψαι Ψυχᾶς ἐξ “δα. 855. Ὧ, πολλὰ τλᾶσα καρδία ψιχή τ᾽ ἐμή. οι. 
1]. 4. ο(. Ἵλαίης εν Μειελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἴον; Αεεεμ, Ρτοπι, 
ὡάϑ. ᾿Εγὼ δ᾽ ἐκόλμησ',, ἐξερυσάμην βροτοὺς, Τὸ μὴ διαῤῥαισϑἕντα; 

᾿ εἰς “Μιδου μολεῖν. εἰς Θδυὶπι Ιδρεμάμππι ραϊο οὑπὶ εα. Β0Ρ. εἰ ἄυοβυ: 
:ὉοἼ4. ῥγοὶ τοβμὴ δ. . Ὧν Πὲς εἴ διπιδέθυδ γϑεῖς νεῖν ἀμάθγθ,, 10 Λανε, 
ρουγαρο, Ιἴ, αμδέΐπατα αἶγα ριιάοζαια  Αὐάν. ι71.. Ἢ παιδὴ στατρὸς, ὁ. 
σὸν ὥλεσεν πόσιν, Ἰολμᾷς ξυνεύδειν. Οτεβῖ. 1541. Μῶρος, εἰ δοκεῖς μι. 
αλῆναι σὴν καϑαιμάξαι δέρην. ποὶ 'φτο δὴν». πιεῖ σ᾽ ἂν κ᾿ δ, 111. Ὑαϊε, 

᾿ ὅο ἀδέρη. οὐπάεδοσπά, δμδπεῖξ; αἱ νυ. χ. ἐμ οἷς ἔτλην ἐγὼ Θῆσσαν τρύ- 
᾿ς 4τεζαν αἰνέσαι θεός περιὧν. 589. Ἔτλα δὲ σοῖσι μηλονόμας 1ν δόμοι; 
γενέσθαι. Αφεομ.. Ῥέοπι. τοῦδ. Τύλμησο», ὦ μάταιε, τόλμησόν παι 
“Πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρθῶς φρονεῖν. 1. ἱπιάμοετο ἀγεέπειπι, 
᾿υοά ΑΒΡΙ|1 ἀΐασοτεηι, 2 ργοναϊξ προν ἀϊπιδεῖζ. συ, 568. τοσαύτης ἔξυμ- 
φορᾶς προσκδιμόψης, Αὕμητε, τιλμᾷς ξενοδοχεῖν; 757. Ὃς πρῶτα μὲν 
πενθοῦντα δεσπότην ἰδὼν, Εἰσῆλθε, κἀτόλμησ᾽ ἀμείψασθαε σεύλαι. 
1858. Τόλμα προτείνειν χεῖρα καὶ ϑι,εῖν ξένης. οι. Οά, «ΔΑ. 173, 
οὐδὲ ὃν υἱὸν "Ἔτλη ἔσαντα ἰδεῖν, οὐδὲ προτιμιϑήσασϑαι. Ὑ. Ῥοειτεπὶ 
“δερῃδ0}8 ΘΣΕΙρΡ] πὶ ποδῖεν δι ρροήϊαρις νεχοίουϊιθ, μὴ τλῇς μὲ προδοῦναι, 
“ἰο' ποξ ἀανε.ἐδΦ ογμεῖενγ 0 αϑαπάοπ πι6. Μοεὰ, 81. Ἀλλὰ κεανεῖν σὰ, 
σραῖδε τολμήσεις, γύναι; τόὅόχ2. Ἥτις τέκνοισι σοῖσιν ἐμβαλεῖν ξίφο; 
“Ἕτλης τεκοῦσα, ϑορῖι ΑΙ. 1552. τὸν ἀνδρὰ τόνδε, πρὸς ϑεῶν, Μὶ 
τλῆς ἄϑαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν. Νοῖκε 56ι18 Ιοπρβὲ βπεῖ ἐπ)ρο- 
ὭΘΔΙ., γ ῬΟΒΕΖΙΙΔΙΏ ΠΙΟΏΠΕΤΟ, δρυδ 1 διϊῶοβ δου ρίογεβ τεγθυ Τό8556 118. ἴεῖὲ 
ΒΕΏΒΙθι118 ἸΒΏΓΡΑΤΙ 4υθ6 ἀρ Ογβέοοα τολμᾷν» οἱ τλῆναι. γα. Αδα. ΙΧ, 
481. ἐμπα, τἰϊα δογιθοέαθ ϑέγῶ πιδαδ Τεγωΐσα, ῬΟΤΤΙΒ ΤΙ ἐϊπιφίε θοῦ 6 80- 
2απι, Ογμαοίϊεῦ Χ, ὅοθ, - φμοα ἀμ ΝΝς ͵7αεἰραπὲ Ῥγασίέα, γεθς νἱοῖὶ 
ῬΟΒδΒΟΝΊ αδοϊδίονσα ἔεγέο. ῬΊυνα βυρρεάμαθιυ 1,οοιονῖδ παθόντα. ὩΜ οπὶ, 
-- Βεδε ἔεοιι ᾳφυοὰ ἰᾶθο Ἔχαπιρῖα δι} 52 ταϊῃιδ τοῖς ερὶδδε τἰἀεῖαν αυοὶ 
εἰ ξιϊβεοϊίομεβ δήεο ἀϊθρεδβοιμ, χα ἴῃ τας ἔετε οοδγοῖδυὶ ροδδηξ οίιο-, 
Ὧεδ, 86. 4υανιπε' δἰίεγταπὶ ρεττίηεης {Π|Φ ΠΓῪ, Ὑ,, δά αἸϊεταπι 1. 11. Οὐοι- 
ἔεταα Μαλιι". οὐ Ἠδεορ, ὅϑὅο. 25:1." 
τον 486, ἄνά Ἰερίξν εἴασα ἴῃ Ττοδά, 9ο8.. οπξ. 

τω 4281. Ὑαϊοκφηδετίυδ δὲς Ῥμοδ, 1.96. υἱπὶ διι)ὺ8 ογπηΐδα Σ]Ππείτὶ 
Φχειρε εχ. Ἐπὶ ρίας εἴ Θόρβοοῖς ρειεῖς 5 φποτιιπὶ ἀπο οἰ βϑίπιθθ, δορί, 
Θεὰ. Το δι1ή,.. Ἔν σοὶ γὰρ ἐσμέν, --Ρμὰ], «οδό, - ἐν σοὶ καὶ τὸ πλεῖ 
ἡμᾶς, ἄναξ, Ἤδη ᾿στὸ, καὶ τὸ τοῦδε προσχωρεῖν λόγοις, Δῖο πᾶ. -- 
ΑἸλὰ τιἄφδα δρικὶ ΕἸ ὴν6]. δὰ Μεά. “325. 23 51. : 
ον 201. »ιξσες Διά σευχιδὸν ἔπος; ἂς {πο Απάγοπικομα. ἢ. “2. γί, 
Οὐδὲ τι μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, Οοὗτό κεν αἰεὶ Ἡδιμνήμην, νύχτας τε καὶ 
ἥματα δακρυχόουσα. Οὐυὶη εἰ Ταοϊταο Ὑῖ.. Αρτῖς. 45. σαοσρίφϑατμξεα σοτίε 
ϊαπάαία νορσδῷδισ, φιίῶϑ ροπῖΐμο ἀπήποὸ βρεγεπιμδ. 4. 1, ἴαῖε, 

ει 9ρ4. ἐγ σε οπιπεβ. πρεσβεύσυσα ἰάεπι ναῖεξ δὸ προτιμιῶσοι τγν. 150, 
Βερες εἰραϊα διϊο. νεγθὶ πρεσβεύειν." υεαῖα εσὶ δὰ Ἠΐρροῖ, ὁ.. Τοὺς μὲν 
σέβονταρ τἀμὰ «σιρεαβούω κράτη.. οπκ, .--- Ἑὰάϊάϊο: Μουλίαο ἀγὼ σὲ 

τῷ 

Ὁ 



ξ (. ν 
'- »." - «5» "4 - 

ψυχῆς καταστήσασα φῶς τοὺ εἰζορᾶν, 

ϑνήσχω, παρόν μοι μὴ ϑανεῖν, ὑπὲρ σέϑεν, ,29ὅ 
205 ἀλλ ἄνδρα τὲ σχεῖν Θεσσαλῶν ὃν ἤϑελον, 

καὶ δῶμα ναίειν ὄλβιον τυραννίδι, 
οὐχ ἠϑέλησα ζῆν ἀποσπασϑεῖσα σοῦ 
σὺν παισὶν ὀρφανοῖσιν" οὐδ᾽ ἐφεισάμην, 
ἥβης ἔχουσα δῶρ᾽, ἐν οἷς ἑτερπόμην. 800 

800 ΄. καίτοι οἱ ὃ φύσας χῆ τεχοῦσα προὔδοσαν, 
"καλῶς μὲν αὐτοῖς κατϑανεῖν ἧχον βίου, " 
χαλῶς δὲ σῶσαι παῖδα, χεὐχλεῶς ϑανεῖν" 
μόνος γὰρ αὐτοῖς ἦσϑα" κχοῦτις ἐλπὶς ἦν, 
σοῦ κατϑανόντος, ἄλλα φιτύσειν τέχγα' 808 

πρεσβεύουσα, υοὰ ρῥτοραῖ ΝαιΒῖαε. Αἱ ραγυπι εἰερμηῖες ἰΐᾳ δίς ἄπο. 
υἱοῖπα ῥτουῃοπιῖμα δουεγεηῖαν. Βεοῖα νΌ]ρὸ ἱποίϊμαιϊιο δροθπῖι, ἐγώ σε, 
Ορροπίτυν εηΐϊῃ ν. ὅ00, ; . 

205. [5 σοπβιγαοιίομα τεροϊθηάμμ, εδὲ 6 ργβθοβάθητθηθ ἀλλὰ {πα- 
ρὖν μοι} ἄνδρα τε ὑχεῖν κι τ. Δ. Θεσσαλὸν 1,18.. ἤοπἢ. -- Νοῖ 
χερεϊεμάτιπι εδὲ παρόν μοι ἴῃ ἰηδωϊεῖνι6. 11115,. δεὰ ἰδιμα ἰρδῃπι παρόν» μοι, 
ᾳυοά ροδιιὶϊ Ροεῖα, δὰ εο8 τείεντὶ , ρδιϊλοι]α ἀλλὰ ἀοςεῖ, αδπὶ δρετίαπι 
εεὶ ποῦ δ οὐκ ἠϑέλησα, δε δὰ ρταερτεβδισὰ μὴ ϑανεῖν δρεοῖατε, Οὐᾶεα, 
δῖος ρΡοῖϊιδ ἰδπδηάιη, εχ ἰδ 6886 ἤδης ρειϊοήάμππι, αυ86 ἀμπρίϊσεπε δροάο- 
δὶπ ἀάθεηῖ, ἀβ χὰο ρευεῖα ἀϊχὶ βαθρίτδ δὰ ϑορβοοίεμ, υδ δά Δηιρ. 691. 

299. ἴια 1,465, εἰ Μ55, ΑἸάϊηϊ τγροιϊμεῖας υἱλϊιπλ ἠοῦς ρτο ἥβης 
Ῥυ Δ 5 εἠϊϊοτυσλ Μυδβιδυὶ8δ 6 ἴαχὶ διιδιι δ. ἴρ66. ἰδῆεθ ἰὼ ΘΌΡΡ]6- 
χπεηῖο Νοῖδγιυπι χενοοδίιρ σνοϊυϊξ ἠοῦς, αυοά χωϊγα θυ ἀείειάϊι τα-- 
τἰοηῖρυθ, Ηώρεηὶ Ε, Ῥ, δῶρον οἷς. 1,λ60, δῶρον ἐν οἷς. ΜοπκΚ. --Ὁ 
Ἠδιὰ πιαὶρ 'π οοὐ, ἘΕἸοτεηῖ, Ἰερίτασ, οὉ δποϊδῖιπι οδὲ ἃ Γιδηϊρ. δά 
Μεά, 863. οὐδ᾽. ἐφεισάμην ἥβης, ἔχουσ ἐν οἷς ἐτερπόμην ἐγώ. ϑεὰ 

Ῥνηδεβῖαι νυ βαῖα: ἥβης δῶρα ἴρβα οὐὲ ἡωρεπέμδ, οἰνοιμμμδοσίριίίους δρυά 
Ῥοεῖδϑ 8115 “τεχιθηῖ!. νἱα, ΒΌΝηΚ. δὰ ἤοσ, Ηγημη, ἰὼ (ες. 146. Ἠείητ. 
δὰ Ηεεϊοἠὴ. δοιῖ. στο, 4). 3» ἐδί. 

501. Οαἰδέοτἀϊιῃ οἰϊαξ ἴῃ δχεπιρί πὶ 8[π|}}15 δουβίστπιοιοηΐΒ Ηδσιοά, 
ἂν ΡῈ εἰ ε . Ἀ ὃ ὄν»εν 4 ἀῷ 

1. ὅο. τοῦτο δὲ, τοῦ βίου εὖ ἥκοντι, ὡς τὰ παρ᾽ ἡὰμῖἔῖν τελευτὴ τοῦ βέου 
; -: .ο..ς » λαμπροτάτη ἐπεγένετο. Ῥτοίεοϊο ὩοΏ τᾶγιβ εβὲ ρει ϊίνιβ ρμοδὲ δὺ ἥκων, 

δρυὰ Ηετοάοιαπι, Ψ. 62. χρημάτων εὖ ἥκοντες. Ὕ11.. 1Ά5η. σύ τὸ δυνά- ᾿ 
μιός τε ἤκδις μεγάλης. δὶ τεοῖὶθ επιεπάδι εὖ ἥκεις ὙΑ]οκοηδεσίυδ, βδῃς 
Ῥμιταοὶπ 408 δοί εἰ δε τίοηο ΜΠ υδίταθβ. Ρίαγτα δάρεπὶ Γ,, Βοδ. δὲ Τιιοίδης 
Τοιι. 1]. ρ. 469,, Ὑγεἐδε]ηρ. δὶ Ηετοά, 1. 49. Νεπιΐμεπι ὑεγὸ προυβθὶ--ς 
ἴων Ργιἰοἰρίαπλ ἤχον δρϑοϊιϊθ ροβίϊπλ, πο αἰΐεν ααὰπλ παρὸν ν. 205. 

. ἐξὸν σ᾿. 908. Ἐχειαρία τεὶ ποιϊδδίπ)λς ροϑδὲ δἴϊοβ οοἱερὶς Ηεγχηδηηυβ δά 
γίροσ. ᾧ. δι, οἱ υἱάεοϊαν Παθὸ ραιιϊοὶρία ποὺ δοοιιδαῖινο οᾶδιι, δεά Ὧο 
ταϊπαιῖνο τααρὶβ δαμίθιια. Ψ] οπά. -- ἴ)6 Ἰοφαιίοπε εὖ ἥκει» υἱᾶ, ὑγδβ- 
ἴεγοα ΥΥ̓γτεΡΔοἢ. ἢι28ϊ. 86]. ρ. ὅ4ά6, 3 ἐδ, 

᾿" Βδοά, τὰ Β. Οοιι. φυτεύσειν εὐ, δηῖς Μιδρτανίαπι, τες] διμδεῖθ 
ΤΑΘῖΡΟ : ὭδῖλΟ δπΐπι μοάϊο Βαγῃεδίιιτα διιάϊεὶ ἀοσεπίεπλ φυτεύει» ρῥυϊμλαπι. 
γτοάποετε. ψεγρυα φιτύειν ἰπ Ὑυ]βατὶις φυτεύει» ἴστε δεῦρο τουϊαθδηξ 
ἸὨγασὶῖ, Ἰηΐγα ν. 1196. Ἰερερδῖῃν φυτεύσας. εὐηάσημ εγτόσεῖα ἐσ 4}118 
ἐταβίσοτιπὶ γϑυρίδιιδ δυδιπεγιιξ Ὡυροτὶ εὐϊίοτοδ: ΑἸοεδι 8 Ἰοοα ποῖανϊς 
Ὑγδιαῖα Μίοο, ΟΒε. 11. Ρ. 198, ἰεβει» φεϊδύσει». φιτούσας : νεέτᾶτλ δαϊέπι 
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᾿ - ν᾿, 

-.--.- 86. .--.-- 
᾿ ἢ ἯΝ 

805 . κἀγώ τ᾽ ἂν ἔζην χρὶ σὺ τὸν λοιπὺν χρύνον; 

τς χροῦχ ἂν μονωϑεὶς σῆς δάμαρτος ἔστενες, 
καὶ παῖδας ὠρφάνευες. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

. ϑεῶν τις ἐξέπραξεν ὥςϑ᾽ οὕτως ἔχειν. 
τ τς εἶεν" σύ μοι νῦν τῶνδ᾽ ἀπόμνησαι χάριν" 3140 

810 αἰτήσομαι γάρ οἱ ἀξίαν μὲν οὔποτε" 
ψυχῇς γὰρ οὐδέν ἐστι τεμεώτερον "" 
δίχαια δ᾽, ὡς φήσεις σύ", τούςδε γὰρ. φιλεῖς 
οὐχ ἧσσον ἢ) γὼ παῖδας, εἴπερ εὖ φρονεῖς " 

φευδὶ δουρί αγαπι πιόπδινανὶς Ῥογβοῦιβ Αρρεηᾶ, ὦ Τουρ. Του ΓΥ͂. Ρ. 445, 
ΕἸἰυχὶς ὦ φῖτυ ρίαπέα. νἱᾶ, ΒΙοταξ, 'ὰ ΟἸο55, Αεδοῖ; Ῥιοπι. λάιϊ. 2 Ο γπ ἔ. 

ὅοϑ. Βεροιίν δὶς νεγδιι8 ᾿ουϊτεν σχηπῖδῖυ9 ᾿ηΐτα νυ. 667. ὉΡῚ χεοῖθ 
νυϊρο, εὐϊῖην εθὶ ἔζων. Ιὰ πορῖτο Ἰἰοοὺ οἵμηδδ δἀϊϊίοπεα εἰ ΕἸγτρΟ]ορυϑ 
Μ. Ρ. 4:2, 8. ᾿αῦεπι ἔζην, χφιοά Βανθάατιπι εβὲ 5 β8ο]οεῖ ργαυηηπχδίϊοῖβ 1π- 
νεπίατα δὰ δια] τάμα πὶ δεσιμ δα τογίίδθαια ρείβου. ἕζης, ἔζη. ἔζων» Ρ. 
εἰ ρῦο νατῖα ἰφοϊΐοης Ε. καγώ γ᾽ Ελγπιοῖ. οπέ. --- Ουᾶ διυούοτιιλῖα 
τΐϑιι8 ἴαπὶ βάφωηϊεν σοηϊεμἦδλι Μοπκίιδ, βᾶπο ἔογηῃμιαπὶ ἃ ὈΥΔΙΏΣΊΔ 18 1ΠὉ 
Ὑδηϊαπλ 6886, δππὰ ἰαοῖ]6 ἀΐοαθ, 8.818 ψεϊὰβ διιοῖοῦ Ἠενοάϊδηινιθ δρπά 
ῬΒτυῖοΝ. ρΡ. 457, 1.00, τὸ ἔζων γράφεταν καὶ ἔξζην παρὰ 4]ημοσϑ ένει 
πολλαχοῦ. ἐπεὶ καὶ τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον ἐφύλαξε τὸ ἡ. εἴτ. Ηετο- 
ἀϊδη. Ῥιευβουὶ Ρς ὅ15. Ζῇ δὲ: --- Οὐ πλημμελὲς τνοοαῖυς ἔξων ἰῃὰ 
ἔταριλ, Ἠετοάϊδηϊ ροβῖ Μοευ ἢ. Ρ. 4άθο. Νεᾳιια περδηὶ ἱηυεαὶγὶ ἔζην ὙΒο- 
τᾶ Μ. ρ., 266. εἰ ΜΌετν5 Ρ. 148. 

ὅοθ. Οοριΐαα τερειῖο ἀϊδρ]οοῖ ὙΑ]ΟΚεπαοτῖο δά Ῥμοεν, 7061. οἷ 
Ἰερεπάμππι νἱάεῖιν Οὐκ ἀν. οπκ,. --- Νοῦ ἰηγεηπεῖα Ῥαϊοκοιανίαν. 
ϑεὲ πὸ ᾿Ιργοτιῖπι βουρίπτα αυϊίεπι τρα]α εἰ, ουἶὰ5 68 υἱβ εβἴ,), πὶ αἰεαὶ 
ΑἸ]Οεδ}16. βὶσ Δ ο8, εἰ 86, εἰ ΠΊΑΥΪ (1, Βοϑρίϊε8 ἔϊι1586,), Ὠδ4Ὸδ 111π|ὶ 
ἼὌὭΧΟΥΘ, ΠΙΡΕΓΟῸΒ χροῖσα 6886 Ὀγρδῖοβ. : ᾿ 

ὅ0ο0. 6 ροϊεβίαϊς ἱπτεν)εοιϊουΐβ εἰδν τἱὰ, δᾶ Ἡ]ρΡροϊ.- 407. Ὅσδἑε 
δυρῖ ἴθ Πος σεγϑιι ᾿θοι1Ο 18 ναγιοἴδῖθδ, αυδγπιὶ Ποιῖγα 8] 6 86 πᾶβεῖ, ΟὉὕ 
δ᾽ ἡμῖν ΑἸΙἄυβ: σύ μοι νῦν (1. νυ») Β. Ὦ. ΕἸ. μος εἀϊάϊε Μαϊκιμῖδε. 
Επρο νοῦ βδεψιοσς [ϑἃδοᾶν, εἰ Οοάϊοεπι Εἰ, φιοηίΐδπι δ θοτὶ βοῖεῖ δὴ, υδὶ 
Ῥτϑεοεάϊι εἶεν, υἱὰθ Η6].΄ 767. ΕΠφεῖν. 618. εἴ - 'α Ἐἐπλεπάδνοας Τυγσμι- 
ἴῃ8. Ἠείπάε τήνδ᾽ ρτὸ τῶνδ᾽ ΑἸὰ, ρεγρϑγαπι. οἵ, ϑῃρρ]. 1168. “7μᾶς 
δὲ τῶγδε χρὴ χάριν. μεμνημένους Σώζειν. Μοπκ. --ὦ Ἑάϊαϊε οι Κιι5 σὺ 

' δή μοι, . ΑἸ φυδηῖο Ρίασα αἰϊεγιὶ ρμοϊμεγδηῖ ἐχοηηρία, ἰὼ χαΐθυ8 ῥυϑθρυεβδο 
εἶεν Ἰερεγεῖαν δή, ᾿ἰοεὶ Π]υὰ ἀϊνενβῖβ διρηι ποδιθυβ, 864 μος ρέδτιβ ἅτ- 
δυπλεμεὶ 58ι18 1ενε εβῖ,. Ναπι εἰΐαπρ πο δέχιεμηϊα δὴ τιιγραῖάν εἶεν, πὶ 
δρυὰ Αδβοβυ!απι Ῥτοιλ, ὅ6, Ομοερῃ, θ55. Εϊπι, λά4. οὐ, Ἠδνα. σὺ νῦν 
οἱ, υοιὶ Μαιβΐδε ρόπυϊπαπι ραϊλξ, ἐσ δος οὐ δή. μοι εἰ δ᾽ ἡμῖιν». 
Το τε εοἀάΐ, σύ μοι νῦν. Ουοΐ ποι οὐδὲ σὺν τεϊϊοεσεῖην, ἄνοια ὑεῖὸ 
τήνδε ρενρετγατὰ ἀϊσιιη), εἰίασι 51 πὸ δά δβεχπεηία, “δε δὰ ρῥγδθεϑάεηϊα 
εοἄεπι β86θῃδι τεξενιιν, 400 τῶνδε ἴῃ ρἰειίδαιε 110 ν18 δουϊρίαπι ἐδῖ, 

ὅ1ο. ϑορῇ, Οεά, Ὑ. 1οοά, Καὶ μὴν χάριν γ᾽ ἂν ἀξίαν᾽ λάβοις 
ἐμοῦ. Μοπκ. ἊΣ ; δ 

δι1.. Ἠλθεῖ ϑιοβδοιβ ΟΧΥΠΙ. Ρ. ὅοι, 0. εὦ. ὅεδη. ποᾶάς Ἐτιρ- 
τε σελ τἰ6. 79. Μυδρτανίτδ᾽ ἑμδεγιξ, ποϊαπι Ῥογβοῦο Αάγετβ. ρ. 270. 
Βαγῃθεῖτϑ ἰδίας Ἠοαν. 1]. 1. 401. Οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον, οὐδ' 
ὅσα φασὶν Ἴλιον ἐχτῆσθϑαι, εὖ καιόμενον πτολίεθρον, κι τ. Δ. Μοπξ, 

512. τούς γε δεουθάδλ Ἠετγναβίαπα, Ὑἱϊο ἐγροχιπι Σ εἰ ἱπῆδ᾽ οεἰεῖᾶθ 
φαοᾳαις εἰ. δεῖς Μυδρυ. οπζ. - ἡ Ἡλι 

ἢ 
- 

΄ 5 ᾿ 
- 

- 



τούτους ᾿ἀνάσγου δεσπότας ἐμῶν δόμων, 5318 
8185 . χαὶ μὴ ᾿πιγήμῃς τοῖςδε μητρυιὰν τέχνοις, 

| . ἥτις καχίων οὐσ᾽ ἐμοῦ γυνή, φϑόνῳ 
τοῖς σοῖσε χἀμοῖς παισὶ γεῖρα προςρβαλεῖ. 
᾿μὴ δῆτα δρώσῃς ταῦτά γ᾽, αἰτοῦμαί σ᾽ ἐγώ". 
ἐχϑρὰ γὰρ ἡ ̓ πιοῦσα μητρνιὰ τέχνοις 820 

520. - τοῖρ πρόσϑ'; ἐχίδνης οὐδὲν ἠπιωτέρα. 
. καὶ παῖς μὲν ἄρσην πατέρ᾽ ἔχει πύργον μέγαν, 
ὃν παὶ προρεῖσε καὶ προςεῤῥήϑη πάλιν. Ψ 

᾿ς τσὺ δ᾽ ὦ τέχνον μοι πῶς χαρευϑήσει χαλῶς; . 
ποίας τυχοῦσα συζύγου τῷ σῷ πατρί; 

8925 ὁ μή σοί τρὴ αἰσχρὰν προςβαλοῦσα χληδόνα, 
: ἥβης ἐν ἀκμῇ σοὺς διαφϑείρῃ γάμους. 

͵ 

χά, ΑἸΐὰ Ἰοσα ἴθ αῃὶδιϑ δ: Π}}}}8 οδῖ τερθὶ ἀνέχεσϑαι᾽ οουδιτιοιίο 
ΔΙΙδῖα υἱάεθιβ ἂν Ε]η)51ε)0 δὰ Βδοβ, γ9οο. ἢ» ἃς ἐ- 

518. Ἑδλάεπι ροϊεδεαῖς δα] θεῖν ἐπὸὶ ν. 582. μὴ γαμεῖν ἄλλην ποτὸ 
Τυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν. Ἰες ἀϊδεῖτν!!! ἴω Οτεθι. 8581. οὐ γὼρ ἐπεγάμει σπόσει 
πόσιν. οί, 692. Ζυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν δεσπότιν δύμων ἔχει. Δῖ ο π . 

ὅ16, ἴοι. 1027. ᾿φϑονεῖν γάρ φασι μητρυιὰν τέκνοις. Η 
517. προςβάλλειν χεῖρα οπιοΐαο εδὲ πιαΐδ ἰγαοίατα 11. 1, 80. οὐ-. 

τις, . --- σοὶ .. . βαρείας χεῖρας. ἐποίσει. ΚΖ ὃς τ. 
519. Ετδβπι, Αδβεὶ υἱΐ. πέφυκε γάρ. πὼς παισὶ πολεμέα γυνὴ 

Τοῖς πρόσϑεν ἡ ζυγεῖσα δευτέρα πόσει. τὰ οοττεχὶς ἘΠπιδΙ εἰὰ8 ὰ Μάθε 
«Οτἴτῖοο Τοπι, 11. Ρ. ὅ. γγὸ συ]. δευτέρῳ πόσει. 7} 61." ν 

ὅχ1. Ῥοβῖ ἴνππὸ βοαπεραίην Ὑϑυϑῖ8 ἴὼ ομληΐθη5 ει], Ὃν καὶ προσεῖ-- 
πε καὶ προσεῤῥήϑη πάλιν, ἀχοπνλ οὐ εχ ν. τοῦ. τρλῖε τορεϊϊειπι ἀο] ἐνῖν 

᾿ Ο βεουῖηβ Ρίοιβοῦρ Υ εὐϊδίπι, ρ. 68, μοϊηὶθ ᾿πο]ιϑῖε Μαιμίαθ, Ἀπ ἔ- 
--- ϑριγίαπιν ἡπάϊσανῖς δἴϊδαλ ῬΌτροΙ ἃ, ἰὼ ΟΒβουυδῖι, οὐἷτ.. ρ. 2ζ7., 3} μὲ - 
ΝΙβὶ ν΄. 107. δουὶρία εββθηῖ 86 ᾿νοῦ, ὦ» οὗ προςεῖπδ καὶ προςεῤῥήϑη 
πάλιν, πόπὶὸ πη γεγβαμλ ερῃνίαι ἰῃἀἰςαθδοῖ, ]ιά]σπαθ, αὐ μὰ αυδεδιοθθ 
γα]ῆς ἀυδία, βεγναπήμμ εαπὶ ἀπιχὶ, αὐπη δῖ δρὶϑδὶ ΠλῈ5. 

5χὅ. Ὥς ν. κχορεύεσϑαι οοιη, ποίαϊα διιρτα Δά ν. 179. Ἐοτῖδθδα 
Ἰερεφάππι βἰς ὦ τόκγον, πῶς μοι κορευϑήσει καλῶς; Ὥοπᾷ. --- Ιπηπῖὸ 
ΠΟ δγαϊ σοιῃπιαῖθ ροβῖ μὸν «Πἰδιρυεπήμη, Ναπὶ μοι δὰ σνευραπὶ κορεῦπ 
ϑήσει ρενιϊυεῖ, Ηοπιοταβ : Παάτροκλὲ μοι δειλὴ κεχαρισμένε. 

ὅλ. ϊσερδοῖ Αἰιϊοὶ δῖπα 110 αϊδοχλμαίης συζυξ, εἰ σύζυγος εχῖδξ 
Ῥτῖον ἔογιπα ἱηΐγα υ. ο44. Ιάεπι ἄς ἀξζιξ εἰ ἄξυγος, γνεύζυξ εἰ γεοζυχγος 
γχοηῖ Ῥοτβοπῖιδ δὰ Με. χὅ05, (Οοιμβίιτιοῖῖο (ιν! ρμοϑῖ συζυγῷ πὸ 
Ῥπετοβ ααΐϊάειη πλοτανὶ ροῖεϑὲ, (οτγγεχὶς Ἰλεϊδκιι τοίας ργὸ ποίας, εἴ ἴῃ 
δεαπεπιῖθυ5 ἢ σοι --- διαφϑερεῖ, εἰ εἷς εὐϊάϊε ( αἰρέοτάϊηδ, σειεον τ 581} 
οδυϊο. ϊοπὲ. --ο Νοη 5: Ἰδηϊϊο ρυβεϊθτεμη ἦα ἐσᾶς 18}15 σοηϑίγιοιο πῶς 
κορευϑήσει; ποίας τυχοῦσα συζύγου ; ἴῃ αἴτετο ἰῃιεντοβϑι]ομΐ8 τμεπι διὸ ' 
ΡἈτεοϊρίαπι Ροδίϊαμν εθῖ, ϑδορῆου!, ἁἸΠοοῖ, χ26ά." 1ἷς αὖ παρ ἄντροις 
ϑόρυβος ἵσταται βρῆς; Τί μ᾽ ἐχκαλεῖσϑε; τοῦ -κεχρημένοι. ξένοι; 1) ε 
(ογτιηδ σύξυξ εἰ σύξδυγος νι. Βαδι. δὰ τερον, Οονίπιι. Ρ. δ904. 2} ἃ δ. 

“ 5.5. ΜΙ γφομιΐει εἰ μυβδοβγεββὶδ, φμαὶὶδ, μ' πὸ εἰδὲ σοππμδίμπε 
τπιρεάίαί. Κληδὼν πιναῖε βουϊθίταν οἴπὶ ἰοῖα ϑυδφοτρίο. Νομπ΄ ἐδὲ ἐυτπὶ ἃ 
κλήζω, ποις κληϊδόνα ερὶεὶ, εεὰ κληήδόνα ἄϊουθι. ΥὙ, Ἐππι. συά, 
Ῥ- 29ά, 46. "ο, ᾿ Ξ 



28. τῶ 

οὗ γὰρ σε μήτηρ οὔτε νυμφούσει ποτέ, 
οὔτ᾽ ἐν τύχοισι σοῖσι ϑαρσυνεῖ, τέκνον, 
παροῦσ᾽, ἵν οὐδὲν μητρὸς εὐμενέστερον. 

580 δεῖ γὰρ ϑανεῖν με" καὶ τόδ᾽ οὐχ εἰς αὔριον, 
οὐδ᾽ εἰς τρίτην μοι μηνὸς ἔρχέται χαχόν, 
ἀλλ αὐτίκ ἐν τοῖς οὐχέτ' οὖσι λέξομαι. 
χαίροντες εὐφραίνοισϑε" καὶ σοὶ μὲν, πόσι, 
γυναῖκ ἀρίστην ἔστι κομπάσαι λαβεῖν, 

,, 88ὅ ὑμῖν δὲ, παῖδες, μητρὸς ἐχπεφυκέναι. 

΄Ν 

ΧΟΡ. ϑάρσει' πρὸ τούτου γὰρ λέγειν οὐχ ὥζομαι" 

ΤΟ δράσει τάδ᾽, ἤνπερ μὴ φρενῶν ἁμαρέάνῃ. 
“44. ἔσται τάδ᾽, ἔσται, μὴ τρέσῃς" ἐπεί οὐ ἐγὼ 

καὶ ξῶσαν εἶχον, καὶ ϑανοῦσ᾽ ἐμὴ γυνὴ 
840 μόνη κεχλήσει, κοῦὔτις ἀντὶ σοῦ ποτὲ 

827. Μαῖε οουἠοῖς Ὑγακοδβεϊά, ἦ γάρ σε μήτηρ. Ῥαϊιὶ τοοᾶο τερεῖξ- 
ἴὰγ ποροῖίγα ρμαγιϊοι] νυ. 89. 541, 255, εἰ 4110}. οπ . 

. ν, ὅ28, [π΄ Οοά, ΕἸογφιι, Ιορίταν τόκοισε τοῖσι σοῖσε ϑαρσυνεῖ, οταίΐδεο 
τέκνον. νἱ(, 1Τιοπιϊηρ. ἢ Μεά, 469. ἢ 6. 

ὅὅο. 1, αδοϑεὶ ἐς ἢὶς εἰ ἰπ νυ, δε. οπξ. ᾿ 
᾿ὅὅ1, Μοετῖβ ῥ. 18, εἰς τρίτην ἡμέραν, Ἀττικῶς. εἷς τρίτην, καϑ' 

δαντὸ μόνον, ᾿Ἑλληνικῶς. γεναπι πἰταθψας ἀϊσαμάϊ καϊομεια Ατοίβ ἴα 
δι ἤυε60 ραΐεῖ 6 ποῖα Ρἱεγβοιιΐ δὰ Μοεοΐη. 70 πὶ. 

9595. μηκέτις οὔσι ΕἸ, υἱιΐοδα ριὸ μηκέτ᾽ οὖσι, φαοά Ιερὶε δεοΒομδεῖα, 
ἐχρ Ἰοδηδ μὲς μεχροῖς, δοὰ γεΐὰ βυπὶ νυ]μαῖα, λέξομαι ἰάεπι ναϊεῖ ἂς λε- 
χϑήσομαι, φυοά γεῖθο πχοηυΐδδα δαὶ ετιΐ , διαυϊάεῶλ διΐϊνα εὐὰδ ἔΌΓ Δ 6 
Ῥδδδῖνα δὶρυϊβοδμιία οορίοβα ἵγαοϊανϊσημβ δὲ Ηΐρρο], ι458ὁ. 7ο πὲ. 

ὅφ5, Ὑιά, ποϊαῖα δὰ νυ. 82... Μοπκ. - ιγαπλ ἀοοιια, «αὶ ἴα 
ςοπιπλεηῖατὶϊ ἘΔίπθηνρ, ἔδδο. ΧΧΧΥΠΠ. ρΡ. 488. εὐφράνοισϑε Ἰεβειάππι 
οοηίεπάϊξ, τείιϊατίι Μαιμίαα δὰ Οχεε. 1686. Ηΐρρ. 1451. Ουΐη εἰΐδπι 
βαυβαγοπα εδὲ δὖ. ράνοισϑε. 

8806. οὔχ ἄζυμαι Βατπεεῖιια ρτὸ νυ]ρ. οὖ χάζομαι, οδεοσυδηθ ἴϊὰ 16- 
8666 δεβο]δβῖδπι, χυὶ ἐχρουϊὲ μὲν οὐκ εὐλαβοῦμαι, εἰϊλίψας Ἤοπι. 1]. 
Ἐ. 8ὅο. μηδ᾽ ἀζεο ϑοῦρον Ἄρηα. Ἰιερίτας φυμάεπι ἴῃ Οτεδῖ, χττά, Καὶ 
μὴν τόδ᾽ ἔρξας δὶς ϑανεῖν οὐ χάζομαι. τετυατλ αἰτοδίψας βου θη υχα 
ἐ686 οὐχ ἄζομαι οειδεῶι Ἠδαιμῖι8. εἰ ΕΠτΩδι εἰμ αὐ Ηστδοὶ. θοο.͵ (δυσφη- 
μεῖν γὰρ ὄξομας ϑεών,) χαΐθιιδ οπμηΐῃο δβδεῃεῖου 9 δὲ ἰοὺ φυϊδεπι ἀϊδετῖς 
Ἀβηοδοῖὶ Ηεδγοἰνΐυς ν. οὐχ ἄζομαι’ οὐ σέβομαι, οὐκ ἐντρέπομαι. τεοΐτε 
ἴδπιεῃ ἐῃΐσρ εἰδίῃν. 5080}, οὐχ δὐλαβοῦμαι. Οὐΐη εἰ ἴμ διβρί οἰομθεπι 
οαὐϊς σεγρυχ χάζεσϑαι οὐπὶ ἱπβηϊῖνο δ μι δίταμπι δεηδιὶ γεομδαπαὶ νεῖ ἀε.- 
ἐρεοίαπαϊ; 8]ιο φυϊάειῃ ΘΧΕΛΊΡΪο ὡριμὶ ἐγαρίοορ οαρεῖ ἴῃ Ηοπγετὶοὶα. δυϊεπι 
«οἱ γεσεήογο, Δῆοπε, 

᾿φ98. . μὴ τρέσῃς Ηἶο δὲ 4118] ἀρὰ Ἑυτὶρίάεαι Δρβοϊιῖθ ροβιϊπλ 6888 
τὰ πεὶ Ροιδοηὺδ δὶ ῥμοεη. 1ορῦ, ΜΟἢ ἔ. 

599, Ὑγ αἰ οἤ 611, ἀρροδῖϊε Ἰαυῆαι Ὑὶγρ, Αδα. 17, 8. χ{16 πιεος, 
,., »τίπιμδ φιρὶ π δίδὲ γμπχὶξ, αἰποτες “νομί; ἐἰϊο λαδεαΐ δεοωπι, 5ετ- 

Ψείημα δερμίογο, Μοπέ. --- Οοά, ΕἸονέμι, οἴϊειι ἐμοῦ γυνή, ᾳυοά 
Ρτδείοτι Ἰμεπιίηρ, δὰ Μει, 479, πὸ εὐυδάδπι ἀϊροίζίίαε ραγῖεδ 'ἴὰ εαμεπὶ 
ἀϊρμιβουβιπλ ἀφοίηδηῖ, ᾿» εἰ, -- Ιβερίε, δὶ αυἱά πιιιδηάππι,, ἐμοὶ 
80γῖδι οροτίετεῖ, 



“ον τόνδ᾽ ἄνδρα. νὑμφὴ Θεσσαλὶς προρφϑέχγξεται" 
οὐκ ἔστιν οὕτως οὔτε πατρὸς. εἐῤγονοῦς, 
» 27 ’ ’ 

, οὔτ᾽ εἰδος ἄλλως ἐχπρεπέστάτυ. γυνήν! 
« - ἢ Ὁ »᾽ - ᾿», 

ἅλις δὲ παίδων τῶνδ᾽ ὑνησὲν εὔχομωιν 
5345 - ϑεοῖς γενέσθαι. σοῦ γὰρ αὐκ. ὠνήμεϑιει. 

οἴσω δὲ πένϑος οὐκ ἐτήσιον. τὸ σῳν.: 
ἀλλ ἔςτ' ἂν αἰὼν. δὐμὸς ἀντέχῃ, χύναι, ἜΕ 

-ΌὉ εἴ 2 ᾿"ῪἫ᾽ 9 -.“ΛᾺἈ ἅὝ6ὃΕΑἼ 4) 4Δϑ.ἍΔ Ὁ 

στυγῶν μὲν ἢ μ᾽ ἔτιχτεν, ἐγθαίρων ὃ ἐμὸν. 

854). τόνδ᾽ ἄνδρα Ῥτο ἐμέ. ᾿. Νοιδδίμμδα οἑτγοιίπν οουιέοηΐΒ σχρεα μα 
μά ἴῃ μὰς ἰγραβοεήϊα νυν. 706, γ95., ττοῦ, χ11ὅ, διπιρ!εἶξεν τῷδε . Ῥεο, 
ἐμοΐέ, γ53. τ1ο0.. Νξο πο ᾿ϊερϑητιν ἔοπλίθας που Ἰοφπεμήϊ τῶοτο 9 Αοδεβο. 
Αβάχῃ. 1447. Κεῖται γυναικὸς τῆσδε λυμαντήριος. (6αϊ, ἐμοῦ.) ϑ8οΡΆἘ. 
ΤἸταςῆ. ὅ0ο5. τῆσδέ γε ζώσης ἔτι. οπξ. --- ΑἸ ἐπι6] Π]ρεράμτ Ρμἴθς; 
Ηἰϊς αποαὰδ τόνδε δἰπιρ]ϊοῖϊεν ῥτὸ ἐμὲ ἀϊοίατα νἱάἀειν οἱ ἄνδρα, ἴῃ φ΄οιν ͵ 
σψουθο ἴοῖ!τι8 "δϑηϊοηιῖδε Ὑἱ8 ροϑιΐα ᾿δβῖ, ΡῈ δρρβοβιρηφγτα δαϊεοῖμηι. Νιία 
ΤΑσοσαϊίας νῖγρο πὶ πιαγίδεπι δοπιρεἰὰδὲξ, ᾿. 6. ταῖῖ, ἀὰθεῖ, Οὐεπχδάς. 
ταοάνα μίο προρῳϑέγγεσθαν ἀϊὰ προφαυδᾶσϑαε. ἀδιβίτῃπι Ἰερίμιν ἴῃ 
ΘΌΡΒ. ΕἸεοιγ, 1157, Ηετθδηη. ἤξ 6.. --ο Νοὴ οριι ἀνδρα πιατγιυηλ. 
Ἰωζεσρτεϊα; τ ΠῚ γεγδὶ βἰδι ροδὲ τόνδε οο]]Ἱοοαῖο, εἰ δὐάϊειπι 
Ὡοθλε γύμφη. Ηος αἱοὶϊ: πωλία πιό Τδόδδαϊα μὲ δροπδα αἰϊοφμείιρ, 

.- δ45. Ηδτδοὶ], 4το. ἥτις ἐστὲ πατρὸς εὐγενοῦς. δαάθπι Ἰοσιτῖο ἴεν ἰρῖα 
ἔλθιυια 491. διά. οπξ. ἧς Ὁ 

ὅ45. ἐχπρεπευτάν οἀἃ,. οπνηδε, ρτοθδδηῖς " Ῥαϊοκεηδετῖο αὦ ῬΒόθη. 
171. εὐπρεπεστάτη Μ58, Β. Ὦ. ΕἸ. Περῆαν ἴα Ττὰ, 987. Ἣν οὗ μὸς 
υἱὸς κάλλος ἐκπρεπέστατος. σουῖία ἴῃ Ηεο. αγό. Η Ἰυνδαρὶς γὰρ εἶδος. 
εὐπρεπεστάτη: δὶ ταπιθη 3] Δετιπλ μγορᾶτφ᾽ νυἱάδτς Ῥούβοημιϑ δὴ νυ. 95θ4. 
οὐδεγνδαὺβ βδῆερε ςοπίιπῆϊ εὐτρεπὴς, εὐπρεπὴς, ἐκπροπής. ὙγακεΒε] ἀΐιε᾽ 
εαϊιεϊε ἄλλων μιο ἄλλως, εἰ "Ππ χιϊάοπι ἀεοξεμάϊτ' ΒΙοκαβεϊἀϊα5 δὰ Αδβοῖι. 
Ῥεσβ. 180. δε βᾶθὰ δάμϊ, αἴ ορίηον, νυϊραῖα. Ρ]δοπβοιῖοε ροπίτις ἄλλως, 
αὐ τὼ ὅϑόορῆ. ΡΗ1]. οέγ. οπὲ. -- Ουἱά εοες ας, ρμίϑουδδιῖος ἢ ἔπηπιο 
δΕΏΒ8 εδἴ: πμϊία οοὲ πέρφμθ 1τέαᾳ παιἐὶδ, πόο, δὲ αἷέα γοημίγαδ, τέω' 
7ογπιοσα πιμίϊογ, Νοβ ἰά ἀϊοίπμι8. δϑίίθην Ὀγανιζαῖθ δοηϑέ. ᾿ 

ὅ44, ]ηϊευραηροβαῖῃν, ἅλις δὲ παίδων" τῶνδ᾽ ὄνησιν εὔχομαι ϑεοῖς 
γενέσθαι. Νέεο οοττεχίς ΕἸμιδίεἰυς «ὦ Μεά, 551. εἰ 1215, εἴα τερὸ 
Σαϊεσρυποιοπαπ) ροβί! θα ἀιοϊίσοῖΒ οἰθραητῖία, ᾿ ΑἸΠεΡ, δὶ γθοῖϊα Ἰοχαϊ 
γϑιϊεῖ, ποῦ τῶνδε, «ιιοά 6δῖ λογώέπισα, βεὰ τούτων ἀϊεογα ἀερεβραῖ, 

545, ἨὨδξ νεῦθο ὠνήμεϑα γἱάεηυ8. Ὑα]οῖ, δὰ Ἰπέοοτ. Αάοη, 88. 
ν. 05... 4. Ἄἤοπέ. ' ἜΣ Ὁ 

. ἌΡ 0, τὸ σὸν 1,485, (εἴετὶ τόδε, ϑ᾽δηϊβοδίαν ἀππασπι ᾿πσῖτι8. δρδίϊαπι 
ἰηῦα 4πχις ν, 4495. Οἰὐδθηδιῃ αρια νεΐοιεθ Ἰορ τἰπ|ὰ ἰεπηροσα Ἰυβ 6 ι 
(ον Ῥαυοητθι5, ρτοριῃαυΐδ, σοι) ρθι8, ἀλΠραπῖονς αιδοδῖνιι Καὶ νοι δη-- 
π5 Ὠς Εἰ. ἤοπι. ΕΥ̓́ν ο. το, δοπἪ, --ἰθ Ἰιεαῖίηρ. «αἱ Με, “04. 16- 
ρεηπᾶάμππι ριοροῦὶὶ τόσον (νοϊυϊξ, πὶ δ! ον, τὸ. σόν), ϑεὰ 8:01 ὥοῃ οοησ 
δύτιτς πᾶπὶ Δὰ γν6. 470, τόδδ 51:81 ρίδοενγε αἰδυτμδῖ, απο δἰζενῖνιθ Ἰθοιϊ οη΄ 
ΒΟΏ 8 ἰηρταῖιβ 51, Αοαχιΐεδοο ἴῃ τὸ σόν, αιιο μαρεῖ᾿ εἴβπι οοὐ, Ἐ]ογεμϊ. 
Κ᾽ εἰ δῖ. -- ῬΙαγεα εοἄά, τὸ σόν, ἐπλλνςς τὴς πλοῦν ἡμδν 
πὰ 517, αἰὼν, νίέα. Ηὶς εἴ, ᾿ηΐνα τ. 400. Ἡεργοἱ.., «αἰώμὴὶ ὁ βέος. τῶν 
ἀνθρώπων, ὃ τῆς ζωῆς χρόνος. 'ναϊοεῖ, ᾿Ἰζεπι ρίυτίε5 ϑριὰ ποείνιπι. (δι - 
ΒΙοιβεΙϊι5 ἴῃ Ο]οβα. δὰ ἀεδεῖ. Ῥγοπι. 887. ἰπῖον δῖ κμόιι5. δἰ βυϊβομιῖρ, 
Ὡἷδ ἐχεηρῖα, Ἠομιει, Π|. Χ,. 58. φίλης, αἰῶγος ἀμερϑῆφωμ. Μ' απ ἐ. ἢν 



᾿ πατέρα" λόχῳ γὰρ ἦσαν, οὐχ ἔργῳ, φίλοις 
860 σὺ δ᾽, ἀντιδοῦσα τῆς ἐμῆς τὰ φίλτατα 

ψυχῆς, ἔσωσας" ἀρά μοι στένειν πάρα; : 
τοιὰςδ᾽ ἁμαρτάνοντι συζύγου σέϑεν ; 
παύσω δὲ κώμους, συμποτῶν ϑ'᾽ ὁμιλίας, 
στεφάνους τε, μοῦσαν θ᾽, 1 κατεῖχ ἐμοὺς δόμους. 

8δὅ οὗ γάρ ποτ οὔτ᾽ ἂν βαρβίτου ϑίγοιμ ἔτι, " 
οὔτ᾽ ἂν φρέν ἐξαίροιμε πρὸς «4ἰβύν λαχεῖν 4 

5409. Ῥοτδοιι δὲ Ββοει. 512. νλόγος εἰ ἔργον ηποῖῖεθ ορροπδιηῖι,, 
Ῥυδαβεσῖῖπι ἃ Ὑγαριοῖδ, ποιὸ ἱρπογαῖ, . Νοβίγυ δὶ 8 εδὲ Ἰοοὰθ Ο τέξει. 

, 88δε. Τοῖς μὲν λόγηις ηὔφρανε, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. Μοὴ ξ. 
ὅδο. τὰ φίέλτατα. οσοπίεταε χαᾶε αἰοῖα δπὴῖ δὰ Ηϊἱρραΐῖ. 960. εἰ εἶϊ᾿- 

δ δα]ϊεῖα6 ἘΠεοῖν, δ8)η56. ἥφπᾶ. --- τὰ φίλτατα “1158 κυυϊ σοΟΠ͵ωβ 65 δῇ 
ξίδεγὶ, νἱὰ, Μαϊεκεη. δὰ ῬΒοεω, ρ. 161. ρ. 495. Βτιηοκ δά Οεαΐρ. γι. 
ΡΣ Βαοκῃ «ἀ ΡιΙαίοῃ, Μίη, μ, 115.,. βίο ΡΟ ἰρβα ψίξα ρομΐϊζϊατ, 

ξῥ 8 ὕ. ἱ : ὩΣ 

58, ἄρα γετίοπηπὶ ἐδ ποηῆδ, ΝᾺ ἴηΐγτα τ. 787. ἦρα τὸν Ἐένον 
Στυγῷ δικαίως, ἐν κακοῖς ἀφιγμέναν; δορὰ. Αἵ. 477. ρ᾽ ἐστὶ καῦτα 
δὶς τόσ ἐξ ἁπλῶν κακά; Αεβοι. Οἰοορῆ. 2ο5. Τοιοῖσδε χρῃσμοῖς ἃ 
ζθη πεποιϑέναι; ἀο5. Ἧρ᾽ ἐξεγείρει τοῖσδ᾽ ὀνείδεσιν, πάτερ ; Ατίβξορδ. 

’ Ἀν. 797. “4ρ᾽ ὑπόπτερον, γενέσϑαι παντός ἐστιν ἄξιον; 1ᾳ εἰ ἐχεπ)- 
116, ἸΒιοστοραῖϊο εδὶ εἸυδιμοαϊ, τῖιὶ δἰδιπηδηβ τεβροπδίο βεαᾳαὶ ἀεβεδῖ. υἱὰ. 

εγιηδη, δὰ ΥἹβ.᾿ ᾧ. 204. ϑοβιδείετ. Με]. Οεῖι. ρ. 85. Ῥραρίοοθ ἴδπιεα 
ἄρα νεὶ ἀρ᾽ οὐ μτο 4:91}: 19 υϑγμαγ ἀμοῖος εδὲ Ῥαγβοῆυδ Ρταεῖ, δὰ ες, 
Ῥ. ΧΙ. Μ͵ο μὲ. 

“553, Αὐἰδίορῃ. ΡΙαῖ, 1Ἰοάφο. Ἔοινδ δ᾽ ἐπὶ κῶμον βαδίζειν" φαΐνε-.. 
τας" Στέφανόν γέ τοι κιὶ δᾷδ᾽ ἔχων πορεύεται. αθὶ ἀ6 κῶμος ᾳυκεάαπι 
μαθεὲ Ηεπϑιοσβιιδῖα. οπ ἢ. ᾿ ᾿ 

884. δι πμ}16 εὐ πδὰ6 τοῦ κατέχειν ἴα Ττο. δ55, Φονία δ᾽ ἀνὰ 
πτόλιν Βοὰ κατεῖχρξ Περγάμων Ἕδοας Αδθοι, Ρετ». 45.λ, οἰμωγὴ δ' 
ὑμοῦ ΚωςΣύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα. Ἠομμ. ἢ!. Π. 78. οἵ δ᾽ ἄλα- 
λητῷ Πᾶν πέδιον κατέχουσι. Μοπκ. “ 

ὅ50. [τὰ Β. Ὦ. εἰ ὅεβο!ϊ. ἐξάροιμε πιεηάοδε εἀ 4, δῖ Μιιβρι. Ὑγαξκο- 
βεϊάϊας σοπ]εοῖς ἐξάραιμε, εἰ Βα χῃηαϊϊει ΕἸ] εἶδ, ργόριει δουίβεμπι 
ϑίγαιμε ρτδεοεάειηΐειν, οὐδεϊταμπο ἱπ Θορβ «Α). 469. ρῥτο εὐφράναιμε ΑἹ- 
ἀϊηαπι εχ ήθογε εὐφράνοιμε. ἘἸ]ῖραι ἰρίιαγ Ἰδοῖοτ. ϑιβηϊίβοδε γογοὸ ἐξμέρειν 
ἐάεπι ἔεγβ δὲ ἐπαίρειν, 5.1}, δχοίέαγθ, ἐπιραίΐεγο, Ἠὶς εἰ ἴα Ηΐρρο]. 8.2. 
Τί γὰρ τὸ δεινὸν τοῦϑ᾽, ὃ σ᾽ ἐξαίρει ϑαγεῖν; αυοὰ ποὲ ἢν τρομμίπηυδ, 
Μοπξ. --ὦ Οοπιραγαιὶ ροϊοδὲ Τμεορη. θὅο. Βεοκειΐ, Πβη καὶ γρότης᾽ 
ἐπικουφίζει γόον ἀνδρός, Πολλῶν δ' ἐξαίρεε ϑυμὸν ἐς ἀμπλακίην. ὅε- 
βεγαπι π14 μπχυξαϊίος ορυδ εἰ. 7} ἐδ ί. --- Ουϊα, δο]ςεῖ, οὐ Μέαιϊιμῖδθ 
Βλουυΐε, ἷο θὰ ἀδ ρῥτδεϊογειιηϊθ, δεὴ πιδηθηΐα ἃπιπῈ Βα ΙΓ δΈγηλο δϑῖ, 

1διά, Τιρίαα 6 Ἰοῖο Τἰῦγοο (]ιος εδὲ Αἰ(ϊοδμὸ) ράδταῖδα σῃεμλῖνὶξ 
ΝΝοβίρυ πῃ μὲ, Α. 1οῦ6, Τίς ἀρ' ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Λίβυος --- , Ὑτος 
δ44, Λίβυς τε λωτὸς ἐχτύπει, Ἠεΐεη, 169. ἔχουσαι τὸν Λίβυν λωτόν. 
ξτνρ, Ἐ, 683, παρά τὸ χέλυος Ἑπτατόνον Μρλπὰν, καὶ Αἰβυν αὖλόν, 
Οἴταῖ Βαγηεβῖιβ Τ᾽ εορῆγαθι, Ζερὲ Ψυτῶν ΤΡ. ΤΥ. ἐν Διβύῃ δὲ ὃ λωτὸς 
φελεῖστος καὶ κάλλιστος. Οεἴοτιπι λαλεῖν, απο τεχαθηίεν ἀρυδ Τιαρίροϑ, 
ἀϊειρΡ ἀθα ραπελῖδιια' νλιϊοϊηῖα, πῦηρ δὶρηϊῆοαῖ οἀπέγο᾽ αὐ ἐϊδέαπι: 
ῬΒοεμ, 590. λωτοῦ ᾿ἀτὰ πνεύματα μέλπει οῦσαν, ἐν ἃ χάριτες χοῤο- 
σεοιοί, ιάξας - ϑραηβειιίαπι κά απ, Η, ἰὼ ίδη, 145, Δ ο πξ. -- 



, ΞΕΡΤΙΝΝ 4 ο«--τὌΨὄ 

αὐλόν" σὺ γάρ μὸν τέρψιν' ἐξείλον βίου, 
ϑοφῇ δὲ χειρὶ τεχτύνων δέμας τὸ σὸν 
εἰχασϑὲν ἐν λέκτροισιν ἐχταϑήσεται: " 

860 ᾧ προςπεσοῦμαι , καὶ περιπτύσσων γέρας, 

: ο΄ ὄνομα καλῶν σάν, ἑὴν φίλην ἐν ἀγχάλαις 
ο΄ ῥόξω γυναῖκα, καίπερ οὔκ ἔγων, ἔχειν " 

ες Ψυχρὰν μὲν, οἶμαι, τέρψιν" ἀλλ᾽ ὕμως βάρος 
᾿ ψυχῆς ἁπαντλοίην ἄν" ἐν δ᾽ ὀνείρασιν ᾿ 

868 ᾿ φοιτῶσα μ' εὑφραίνοις ἄν. ἡδὺ γὰρ" φίλους 
᾿ ᾿ 

λακεῖν τοχ Ἑυτὶρίἀϊ ἔτο ἴῃ ἀε]ϊεἰϊε ἔαϊτ, Οὗ φθπαπλ βδορὶιϑ ὃ Οοἴἶηϊοῖο ἀθ. 
Σῖθυς εἰ Ἰυϊητῖο ἐχμοβίτιι εεῖ, νυἱά. Οϑδνῃ ᾿Απαϊεοῖ, οὐἶπῖ, μ. 95. Νόθα 
ἀπρίταγοτίπλ. ἦι Ἰρβίβεη, ἴῃ Ἴρυν. 946. Ἰεβεπάυπ) ε656 συμ δοαιίβετο: ἐν-- 
τεῦϑεκ, αὐδὰν τρίποδος, ἐκ χρυσοῦ λακῶν κ. τ, 1., 011. Αὐϊδιορῆδυ. 
Ῥιως, ὅ9. εἰ δ. ιοῖ. δἡὐ ἃ. 1. “᾽ 51. ὃ: 

558. τὸ σὸν δέμας Τι.66. Οὐσηίεν ποοῖτὶ Αὐὐτοπιεάαπι, Ἐγδρτα, χχιχ. 
᾿ παρϑένου τ εἰκῶ τινα “ἘΞ αὐτομόρφων λαΐνων τεχνασμάτων, “Ξοφῆς 
ἀγαλμα χεϊρός. ἰκὰ Ἰεβοηάυπι εδὲ ρνὸ νυῇρ. τειχισμάτων, εἰκῶ ριὸ εἰκόνων 
Μύυερι. οπκ. -τἪ τέχτονας οὔδεῦνα ἤὰπὸ σέαϊμαρίᾳδ. ε5860, νιὶ, Ηεν- 
ΣΩΔμο, δὰ ὅδόρβιοοὶ, 'Γταοβίη.. 65, 3 51. --- Ψυχρὸν παραγχάλιαμῳ, 
ΣΧ 6 0 πλϊηῖ8 ἔγδιάμμι ροεῖδα ᾿ητεηΐϊμπι: δοηδιίαμα 'ρδ6, αἱ ν, 206. ᾿μάϊοαῖ.. 

6). οὔνομα 1,..ς. Ὥδοπξκ,. -- (ί, Ῥνορειῖ. 1, 11, 854. Αἰᾳαε, 
ὩΒῚ δεογεῖο πορῖτα δὰ δἰπηινίδοσα Ἰοαιιιδ, ὃὍὲ τεϑροπδανας δὲηαηΐα τεῖθά.- 
)8ςε. εἴ δὰ }ν, ]. ϑδηρΐθι! ποίαμῃα, Ον. Ηεγοϊά, ΧΙΠ, 151. 7} ἐδ ἐ. 

ὅρ5, ψυχρὰν τέρψιν. πυΐῃ8 δοσμβαηιϊνὶ ταιϊϊοηδαλ ἐχροϑιΐ δῃρτα δᾶ. 
. Ψο 7. δ πλ}}Ππλιῖς ἐδὲ Ἰοοιβ Ἠεΐεηλε τ. ὅδ, καὶ δοκεῖ μ’ ἔχειν, Χενὴν. 

δόκησιν, ᾿οὐκ ἔχων. Οειεταπι οἶμαε. ἱπιετ)θοῖοπι εοὴ διὰ μέσου, υοᾷ 
1ιοεὶ Βα ταγοὸ ἔδοιιπὶ δἰϊ, δάἀϊϊοτεβ (6{6}11.. Ψιπλ Ἰιιϊ8 νοοὶϑ ἐσ δδαιιεῃ- 
θυ ρεγοὶρίςς Ἰδρῖοῦ, δῖγε νεγίεσι:, ὦ δώρροϑθ, βϑῖνθ, αιοᾶὰ δϑηβπι ρῥτῸ- 
Ῥίυδ διτιρὶῖ, )ορ ἀομδέ, αὐτὰ ποπΏμ}]ὰ ἰλομίδλα δἰριῆοδιίοηα, [Ιοἴτα γ. 581, 
«Καὶ τῷ μὲν, οἶμαι, δρῶν τάδ᾽, οὐ φρονεῖν δοκῶ. Μεὰ. 815. σὺ δ᾽, 
οἶμαι, σωφρονῷν ἔδρας τάδε. Ἠξιδαὶ, 815. οὔ8, Χρῆν δ᾽ αὐτὸν, οἶμαι, 
τὴδ᾽ ἀπιστῆααι χϑονί. Ἰαγχάυάσπι, πὲ φρίμαγ, βεηϊεαϊίδιη πανὶ Ὑὶν 
οοιἰδείπιιδ, «(αὐ ἴῃ Ὠοδῖγο ψεῖβα ρτὸ οἶμαε επιαπάαβας οἶδα, Μαπ ἐξ. --- 

ἘΔ πλο]εἰαπι ἀϊοῖς δὰ ρογδοϊ. 812. : 

564, Ηροεχοϊείαα, ἀπαντλοίην ἂν" ἐπικουφίσαιμε ἄν. Ἑαυνὶριἰ6. 105 
οὔπὶ τεδρεχὶὶ, οὐϑεγγδηῖ Η. ϑίορμβαηο ἘΜΒεδ. 1. ρ. 407. οπκ. : 
“ 5865. εὐφρένοις 1286. δοϊϊιο εγτοτθ. φίλοις Οοάϊεεθ εἰ εἀᾷ, ΑἸάς 

. 1,486. Ηρτνυον. 1. φίλαν Ἡξετνᾶρ. ἅ. εἴ κἷς βεχιοπῖθθ. Μηδρτανι8 6 τοι. 
εοίατα ἀεάϊι φέλος, ηποά ροβδὲ Οαἰδίοτάϊιπι εἰ Μαι ἰαειιπι τεοορὶ. Ἡπης 
Ἰοσῃειάϊ πιοάϊιπιὶ δάδηγαξες [σαὶ ρίάεπὶ αἰχὶ δ Ηΐρροὶ. 445. Οοπέξεττα 
Ροβδὶβ Με, 1οὴο. διὶ ἀπειροσύγην Εἶθ᾽ ἡδὺ βοοτρὶῖς, εἴτ᾽ ἀνιαρὸν 
“Παῖδες τελέϑουσ. Ἐταβπι. τν 7. ὙΙ. 6. 'Καὶ ξυννεάζων ἡδὺ παῖς 
ζὲῳ πατρί, Ἑταρπι. Ῥηγγχὶ ΧΙ, Τυνγὴ γὰρ ἐν' κακοῖσε καὶ νόσοις πόσεν 
“ἩἬδιστόν ἐστι. ΜΆ]1οὲ ἘΠπι9] εἶπ φίλους: ᾳηὶ ταπιεὴ Ἰερετῖδ οἰϊαῖα, φιο-’ 
ΤΌΤ. ὨΠΠΊΕΙ δ ΠΌΪ0 Ὀεροῖϊο προτὶ ροδϑὶῖ, πιδοιπὶ, πὶ ΓΆΡ, ΜιΒΡΤΑΥΪ 
Ἰεοϊϊοπεπι διπρ]εοϊεῖυτ. Α7ο πἔ, --- ΝΟ ᾿Πιλρ 8. πλεῖ δμλεπάδιϊοπὶθ βίδα 
δοέβομαΐεπι Ρενδιιλάεν ρσιμξ  ἘΠΠι8]., ἀπιὶ ἐδη ἰοῦ Ἰϊεγασα ἀαξεπαϊε ἧιι 
ΣΝ ϑιρρὶῖς. Ηδσιρδηη. Ὁ. 64. “εν. μρ.. 2» ἃ δι. --- Μαερτανίιπι 
εἰϊαπὶ ΔΛ μῖδα δεχιειτ,' Ἀ σξιϑδῖ πα τόσο. Εἰπιβεῖι5. “ Παρῇ τεβετιαν κἃ 
τὶς αὐτῶν, '“χυοᾶ Ἰδῖοι Ἰο ρτβεβτοδθο- ρἤπ Ἦ, βροτγα ποτε πιὰ. ᾿ ᾿ 

.» 



Α 

κἂν νυχτὶ λεύσσειν, ὅγτιν ἂν παρῇ. χρύνον. 
εἰ δ᾽ ᾿Ορφέως μοι γλῶσσα καὶ μέλος παρῆν, 
ὥστ᾽ ἢ. κόρην Δήμητρος, ἢ κείνης πόσεν 
ὕμνοισι κηλήσαντά. σ᾽ ἐξ “Αιδου λαβεῖν, 

870 κατῆλθον ἄν" καί μ' οὔϑ᾽ ὁ Πλούτωνος χύων, 
,. οὔϑ' ὀὐπὶ κῴπῃ «ψυχοπομπὸς ἂν Χάρων 

᾿ ἔσχον, πρὶν εἰς φῶς σὸν καταστῆσαι «βίον. 
ν᾽ ἘΞ ; 2 ' ᾿ 

ἀλλ οὐν ἐχεῖσε προρδόχα μ᾽, ὅταν ϑάνω, 
χοὶ δῶμ ἑτοίμαξ᾽, ὡς συνοιχήσουσά μοι. 

876 ἐν ταῖσιν αὐταῖς γὰφ μ᾽ ἐπισκήψω κέδροις 
: 8 

: 5607. γλῶττα ὁτλαεβ δπὶε αι εί, Ἡδίσ ρενταδηυ ἐδὲ ]οοῖα ἴῥρᾺ. Α, 
Σαιϊ. Εἰ μὲν τὸν Ὀρφέως εἶχον, ὦ πάτερ, λόγον, Πείϑειν ἐπᾷδουσ᾽ 
ὥσϑ᾽ ὁμαρτεῖν μοι πέτρας Ἰηλεῖν τὸ τοῖς λόγοισιν οὖς ἐβουλόμην, Ἔν-͵ 
ταῦϑ'᾽ ἂν ἦλθον. ἈΌῚ ποβῖτα ἰθάϊοθξ Βαιηθριιίβ,ο Οοπέεγηβ 'φυοαιο Μίδὰ. κ 
δάδ. Μήτ Ὀρφέως κάλλιον ὑμνῆφαν μέλος, ιάειωυν ργουεγθίαϊθ ἔτιϊδβε 
Ὀρφέως μέλος, Μαϊεκεηδετίι Τϊαϊ, Ρ. 261. Ο, ομπὰ μὸο ἄϊοῖο οοπιραναῖ 
Ἑυτίρ. δρυὰ Αἰἴβεω, ΧΥ͂. ἰαῖι, τὸ ἸΝεστορδιον εὔγλωσσον μέλος. 1 ονε ζ-. 

5608. ὥστ᾽ ἢ κόρην Ἰεᾷ. Ἀεΐδκ, οπε. --- Ἰλθτὶ ὡς τὴν κόρην, 
φυοὰ δεγνανὶὶ Μουκιυδ, Νοη ἀυδίξαηάυπὶ ε586, αυΐῃ γεγὰ οοτγοχοσὶϊ Βεἰδ- 
ἰωπ8ὸ, παοηιῖῖ Ὑ, Ὦ, ἴῃ Οδηδ, ττἰπλεδί θυ γο], ΧΧΙ͂Χ, ρ. 120. 

569. ἴϊὰ [μπ6ς. κηλήσαντ᾽ ἂν ΑἸάϊηα σα το] χαὶβ δἀᾷ, νεῖῖ. Οου- 
τεχὶϊ (ὑδπΐοσιθ. Ἠδδγεβ. χηλεῖ". πραὔνερ, ϑέλγει, πείϑει, Μοπξ. --- 
Οὐπλ 1,ἀδολτὶ φαϊηᾳιε οοἄά, σοηβθηκαπῖ, ᾿ 

ὅγι. 1τὰ Β. Ὦ. Ε, ΕἸ, [,Δ50, αὖ Ῥῖο ἂν νυἱιΐοδϑαε Αἴά, τεροπεπᾶαππι 
ε566 ἄν ταοπῖϊ γαϊοκέηδοτῖιθ δὲ Ῥβοδθν. 4σά. εἰ τεροδιῖϊξ Μιυβρτανῖι. 
ΟΒδάγου ἰηῖτα ν. άδι. ὅς τ' ἐπὶ κώπᾳ Πηδαλίῳ τὲ γέρων ἹΝεκροπὸμπὸς 
ἵζει. Ὑιὰ, δά ν. 2δι..{ Μοπέ, ᾿ ᾿ 

ὅ72. ἔσχον, ,, Ἀεοῖα ἰμίοεγξαν νευθυπι ρῥἴυγαϊθ, βἰσε ἄπο διῃρι]δτῖα 
πὸπιίηα σΟὨἸ πριν, δῖγα εἰἰ8) πριν, “΄ Ἡμαμρε δ Ηες, 88. Βδες 
οἰϊαπβθ, Ἠδβοιθαθ Ἰοοιβ δεῖ, Ποῦ ποτὲ ϑείαν “Ελένου ψυχὰν, ἢ Κασάν- 
ὅραν ἐσίδω, Τρῳάδες, Ὥς μοι κρίνωσεν ὀνείρους; οπέ. --ο Αἀ Ῥοτ- 
δοπὶ τερη]απὶ ποθ αἰϊϊπεῖ, πο ρμίδῃς γεῖᾶ εἰ, Ναι αιἱ οοπίεμ δῖ, 
ΡΙυναῖς ψευθυτα βοαιὶ ροβ88δ6, τ] ἀπο μοπιῖμα δ πρη]δτῖα σὑεγς.. ἀϊδ᾽ππρθη- 
ιν, γεβεπηεηῖεῦ οιγαῖ, (Δυδἴεμιι8 πος βεγὶ ροδδὶῖϊ, οδπὶθ σὲ οἰγουτηδμδςῖθ 
ταοπυὶς Μδῖ. ἢ Ἠδσοι, 84. -- Ἠεῖηάε ἀδ ἰμδιλῖγο, δῖος ροϑὲ πρίέν 
Ῥοδβῖίῖο, γἱάεδβ ἘΠπι8], δὰ Μεὰ, 56, 27) ὰ 50. 

ὅηϑ8. Ὕῳ]ρο ἱἰμϊεγρτείδηϊῃν, φαροοία πὶ εἰς, ἄμπε' πιογίαγ: ἀεθε- 
Βαπὶ, εχρϑοία πηι εἰσ νογιέμγαπι, σμώπ πιογίατ. 2 οπξ. 

6γά. ἘΠεοιν. 1144, γνυμφεύσες δὲ κἀν Α(δου δόμοις (ιπερ ξυνεῦδες 
ἐν φάει. Μοπέ. Ὁ 

375. 8.80]. ἐγτελαῦμαι γὰρ ἐν ταῖς αὐτοῖς σύροις σὺν σοὶ ἐμὲ ϑά- 
ψας.. Οἰϊεε Ὑγακεβεϊάϊυ5 Οτέδι, 1οδ1. Καὶ μνῆμα δέξαιϑ᾽ ἕν, κέδρου, 
τεχνάσμαται, "ες Οδάτο ϑοβο)ίαβδιεδ. Νισαμάινι Θῃριακοῖς. Ἢ κέδρος 
τοὺς Ῥεκροὺς ἀσήπτους ποιεῖ͵, τὸ νοτερὴν καὶ τὸ ῥευστικὸν ἐξωθοῦρα" 
ὅϑεν καὶ Ἱγεκρῶν Ζωὴν ἔνιοι αὐτὴν ἐκάλεσαν. Ῥ]ϊαϊα5 Τ᾿. ΧΧΙΥ. σαρ. ὅ. 
εάγως πιαρτια., ἡφαπι Οεάγρίαξεπι νοοαπί, ἀαῇ ρίσεπι, φμας, Οδάγία 
νοσαῖμγ, 2εξωποίᾳ ζφογρογα ἱπαργγωρίᾳ φονὴς δογναί,, νίγεπέία σογγιωπ- 
»έξ; πεῖγα ἀπ εγοπέξᾳ, σωπε νιίξαπριαμζογας αρίσαπείδια, ἀεζωποεῖδ᾽ Ῥτὸ 
γα οἱ, Ἡμὶο Οεάνϊαα ᾿ἰβεβδθ σἱμλ ξηραίνειν καὶ ἄσηπτα φυλάττει» τὰ 
τεϑνεώτα μορῤιᾶ, (χα]οηι5 βοσι μά, μιν. Ψ11. ϑμὰρ]. Μεάϊο. αὐϑιὰ Ὥϊου- 

ὶ “ - ν ὯΔ, εἰ 
᾿ 



Ῥ 

, σοὶ τούρδε ϑεῖναι; πλευρά τ ἐχτεῖνανι πέλως 

πλευροῖσι τοῖς σοῖς". μηδὲ γὰρ ϑανών πρτε. 

. σοῦ χωρὶς εἴην τῆς μόκης πιστῆς ἐμοί. 
ΧΟΡ, καὶ μὴν ἐγὼ σοι πένϑας, ὡς φίλος φίλῳ, 

ὅ8 80,  ἀλυπρὸν συνοίσω τῇρδε' καὶ γὰρ ἀξία, 
«4.4. ὦ παῖδες, αὐτοὶ δὴ- τάδ᾽ εἰρηχούσατε 

᾿ς φατρὸς λέγοντος, μὴ γαμεῖν ἄλλην ποτὲ 
οὖς γυναῖκ ἐφ᾽ ὑμῖν, μηδ᾽ ἀτιμάσειν ἐμέ... 

«4.4. χαὶ νῦν γέ φημι, χαὶ τελευτήσω “τάδε... 
8856 .4,..1. ἐπὶ τοῖςδε παῖδας. χειρὸς ἐξ ἐμῆς “δέχου. 

ἄν ᾿ 
β εὐξεἢ Ἤν 

οοτῖάες φυλαχτικὴν τῶν νεχρῶν σωμάτων Δρρεϊ!]ανὶς 1.10.1. ἄἀε Οεάτο. “ 
δες Αὐγολπιαππμα Ὧ6 Ῥωπ. οπι. 1. 8. ' Οοπέετεπάδ εἴδατα Νοδίεν᾽ 
Ἴτα, χιάι. ᾿4λλ' ἀγτὶ κέδρου, περιβόλων τε λαΐνων, Ἔν τῇδε θάψαι 
παῖδα. Μοπξ. , 

ὅη76. [ἴῃ ΑἸάϊπα Ἰερὶταν σοτττιρῖε δἰ, νἱοϊαϊο τηϑῖτο', “Σοὶ, τάσδε ϑεῖ--: 
γαε πλευρὰς, ἐκτεῖναι πέλας. ΑἸϊοτιμπα ορϊπίομεθ, αὶ βαθο γεσρα ταὶ ἀ6-- 
ει εττιης τοὶ] ἐπχϑηκἰασαηϊ, ᾿ρελοσασα βυρετδεάεο Ἐπιτὶ ρ᾽ 416 επὲπὶ γδυβαι 
«ον ββι πη ταδί 90. ΒΊεγβοηϊδ Ὑ ἐγ δὶπλ, Ρ. 60. εἴ ᾿ϊὰ δογί ρα ἰῃ Οτ-- 
πῖρτιθ Οοάϊοϊδιι εἰ εἀ, Τιαβο. ἱπγδηῖς Μαηβρτανίιθ, Οὐδηὶα ογὰχ Πἰργαγὶ 8. 
εδϑεὶ σελευρὰ, οβἰεηάϊ!ε Ῥογβοημς δὰ ες. 820. εἴ Οτεβῖ, 217. 4]1 118 αιυϊ- 
Βυδάατα Τταριοουιπὶ ]οοἷδ, ἰπ φαϊρὰβ μάθε μ] 0γ8}15 ἔονπια οδ]ίεγαῖα εγδῖ. 
ψιδεηιδ οεὲ εἴϊαῃη ἘΠ 51 ε}ι5 δὲ Ἠετγδοὶ. 824. δυδρίοαϊυν. 1116 νοσαθυ]ἃ 
πλευραὶ, πλευρὰς, πλευραῖς ἴῃ Τταρίσοτιπι δοτὶριϊθ ὈΡί,π6 υἱκίοβα εβ86.. 
Οεἴεγιπι σοη)εοῖς ΝΙαΡἸΙαηάϊι ταῦσδς εἰ πλευρό τ᾽, νετὶϊδιὶ ῥγοχίπθ. ἘΔ. 
ἄεγαι Βαγμεβιθδ Σοὶ τἀμὰ ϑεῖναι πλευρὰ, συνθεῖναι πέλας --α γμανϊίπτ' 
εχ ἴπρϑηΐο, ραγίϊπι ε Γῖρτο Ἠεϊηρῖο -- ϑο ρογίαπο, 4πὸ πἰερδῖιν. ἤ7 7 ἀ. 
- Ιοομ5 Βῖδ, φυὶ δυῖθα ἰηάρφοιἑδ Βοπυϊπῖθηδ τ]ὰ πεϑοῖϊα ἰδοδϑδινογαῖ, οἱ 
πᾶ 6οῖ εὐϊτι5; μἴδην εἴ σχρθάϊτιιβ μαμετὶ ἄερεῖ, Οποά 'γετο Ε} 5] 6]1ι8 
δυβρί δ, ἔξπαϊϊπδθ ΌΣηΔ6 ὨΠΠΔΘΓΙΠῚ Ρ] ὨΥΘ θὰ ἐσ ἰναρισοττιπὶ δουρί δ 
εχϊευ πϊθδηάμπι 6888, Τηΐγα Βαρὺ δϑὲ δβρίοῖο, 41}26 4ίδπειπλ δαῖ14 ἐβῖ σθ-- 
ἔμιδιαν ἀὺ Ἠρδγπίδηπο δὰ 1.74. χ880:, 6 Οοάϊοα Ἡδϊῃβίο -- ϑοα!ρενίδηο,. 
4ιο 66 δ ε886ὲ αἰχίς Βαγηξδῖιθ, πε 18 ροδῖμδο []]ῖὰν,, 1δραῖ Ἐ}1πλ5.- 
1ε}} ποῖ, δὰ Μεά, γβ8, 11. Ρς 78. "Κ᾽ ἐδ ἐ. 

.377. Ατίβιορῃ. Αοβᾶσῃ. 803. μηδὲ γὰρ ϑανών ποτὲ Σοῦ χωρὶς 
εἴην ἐντετευτλανωμένης, ἸΝοφιτὶ Ἰοοί Ραγοίαπι 6886 οὐ βεσυαυὶξ Βηιαμοίκῖιδ. 
ῖοη ἐ. 5 

38:. εἰςακοΐσατε 1,266, Ἱ ογιξ, 
ὅ82. Οοιγεοῖ! Μαυκίρηἀιιβ Ἰεροπάμῃπι ποῦ ἂν σεὶ ἰπβενεπάθχῃ σφ᾽ 

δῖα ἄλλην. Ψψεειιπὶ μει}118. ὨΒῚ1 οραδ: μπᾶ, αὐ ορίπονῦ, βο]δοιη Εδ86ξ ; 
γαμεῖν εδὲ ἰηβηϊτίνιι8 Διϊατί. Οομΐοναβ Ἠδσ]εη, 842. Τί φῆς; ϑαγεῖσϑαι, 

κοὔποτ᾽ ἀλλάξειν λέχη; --- Ἐπὶ τοῖσδε τοίνυν δεξιᾶς ἐμὴς ϑίγε; ψαῦνω, 
ϑανόντος σοῦ τόδ᾽ ἐκλείψειν φάος. ἤοπκ. --- ἰὰᾳ Οοάἄ, ΒΊοτθηξ, εδῖ 

μὴ γαμεϊν ἄλλην τινά. “τἰά. Ἰιοπιίηρ. δὰ Μοὰ, γ28. 3 ὧδέ. --- Νοκ 
Ὀρυβ «(ἃ ἔμτατί ᾿Ἰηβηίείναση. οοπξηρεῖε, εἴ ἴῃΏ πὸ Θ0480 ΡὈσετὶ ζδοῖον 

Ἀδδομγ]α5 Αρ. 1662. δεχομένοις λέγεις ϑανν σε “Ὁ . -. πο 
ι ἤδ,. Οσῃμΐ, ν,. 516. εἴ 181 ποϊαῖα, ἌΖοπᾷκ. ὌΠ ν᾿ 

Ὅὅδά. ἸΝοεῖεν Ε]θοιν. 1οθ7, αὶ γῦν γὰὲ φημι, κοὐχ ἀπαρνοῦμαι, 

τέχνον..  οαΚ, ΟῸ «ὦ: , ΔΌΣ 

85. Ὧδ δηδρδθβιὶβ βεηδιΐοβ ἱσαρίοοβ ἱπομβοδηῦρυβ υἱὰ, Μυ8. Οἷς, ἱ. 

Ρ.- 65. ἐπὶ τοῖρδο τϑοῖε. ΜῈ ]ΔυσΒι μου ΐδ, γεγο, ὧσο οοπαϊξίοπε. -Μ ὁπκ. 

ω 

; , 



“Αἱ 4. δέχομαι, φίλον γε δῶρον. ἐκ φίλης γερός. 
4... σύ γυν γενοῦ τρῖςδ᾽ ἀντ ἐμοῦ μήτηρ τέχνοις. 
«44. “πολλή γ ἀνάγκη, σοῦ γ ἀπεστεβρημένοις. 

. (4. ὦ τέκν, ὅτε. ζῆν χρῆν μὲ, ἀπέρχομαι χκάτω.. 
890 444. οἴμοι, τί δράσω δῆτα σοῦ μονούμενος ; 

. «1. χρόμος μαλίξει. σ᾽. οὐδέν ἐσϑ' ὃ χατϑανων. 

«4.4. ἄγου με σύν' σοι, πρὸς 'ϑεῶν, ἄγου κάτω. 
.«4..... ἀρχοῦμεν ἡμεῖς οἱ προϑνήσχοντες σέϑεν. 
“4:4... ὦ δαῖδον, οἵας συζύγου μ' ἀποστερεῖς ;. 

896 44Ἢ..1.. χαὶ μὴν σχοτειγὸν ὄμμα μοὺ βαρύνεται. 
“4414. ἀπωλόμην ἀρ᾽, εἴ με δὴ λείψεις, γύναι. ; 
4.41. ὡς οὐκ ἔτ᾽ οὖσαν, οὐδὲν ἂν λέγοις ἐμέ, 
“44. ὄρϑου πρόφωπον'" μὴ λίπῃς παῖδας σέϑεν. 

: [2 

Ψ ἄς ῃταδείαιοθοτη ἡ οδῖγΩπὶ οἷ ἘπτὶΡ. Βδοοῖ. Ὁ. ΧΙ, δεαή. Ἦμππο εἴ ε6: 
γαεπῖεπι τ γϑτ τη, αηΐ οὐ 1ΠΠ πὰ ἐρϑοπιὶ Δπαρϑεβίο τι ράταπα σοηγοηϊππε οἴδσδητν 
Ὅλες νεϊενῖς ττΑβοεϊδ6, ροϑὲ ΟἹ, ΓΧΧΧΙΧ, εἶνε δ Τυρρί 6 ἰρδα, δῖνε δ 

Σ δφπο ἴλδιαΐας ἰηϊετρσίαϊῖοτε αἥιεοῖοβ ραᾳίο, Νὰπι ΑἸσεβιϊ ἐπι ρυΐπαθπι 
εὐἀϊϊαπι ε886ε ἴδηι δΔηῖϊε Ὁ]. ΣΧΧΧΥ͂ΤΙ. ὅ, χίο τειπροτε Αομάγπθηβεβ Ατῖς- 
δἰορβιαιΐ ἴῃ δοεῦϑαν ῥτοήμοι! δῖ, ραῖεῖ 6 τ, 377. πρὶ ν. δὐποιδιίοαειη 
Μουκιι. Ἑτγανεπλ ἮΙ δρυλτ ἴω ΟΠ τη θηδίππ) τεπήβοτα ἱμάϊοαμάο εἰἰᾶπι 
ἘΠιλο᾽εἶι5. ποῖανίς αὐ Μει. Ρ. 70, εἶνε 55. εα. 7109. ͵ ΄- 

. 5380. Βεπε τ Ῥαυ οι] 46. γ8 δῖα ΜΠ] πδιναη πὶ σοπία]ς ἘΠπρ, 
οἱ Μεά, 5562, ΗΖ. Στεῖχε πρὸς οἴκους καὶ ϑώπτε' ἄλογον. ΙΑ͂Σ, 
Σιείχω, δισσῶν γ᾽ ἄμορος τέκνων. Ἐξ δου) δεωϊεηια σοιμτμὰ ροβὲ δὲ- 
χρομᾷι μοδυϊ. ἤἤἼᾧ 51. εν ᾿ 

387. Ῥιμηυθ εὐϊαϊ σύ τὺν, (εἴοιὶ ουρωρβ βδθθης γῦν; αποὰ ἢλπὸ 
μβῪιὰ τοἰνιπι 6δὲ, διαυϊάεπι δδιίεπη δουὶρίαῃταπι εἰἴᾶπη. οοπῖγα πλεῖν} πῈ αὐ 
τἰοιεβ νμϊρδίδα ἐγεψαεηιβδίπις ἐχβιϊγορῖ: υἱά, ν. 151, Ῥ͵ακοῖ, Ἰδιιίδι ἤοιπ. 
1. Ζ. 419. Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ μος ἐσαὶ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, Ἠδὲ 
κασίγνητος, σὺ δὲ μοι ϑαλερὸς παρακοίτης. σε «υἱάειπ γεγριις εἶτ} ο86,.- 
Ἐπ ἱπιιῖαῖ! δαηῦ πλη}τ: ἀαθη!ρ δαϊεπὶ 830 διὸ χεδρεχοτῖς ἔπινριάε5, 
Ἥοακ. --- (οταραταιὶ ροίφδι Ῥτορετῖ, 110. 17. Π]ερ. ΧΙ, 75. 2Φ᾽ ἱξ 61. 

588. πολλή γ᾽ ἀνάγκη οχἵρὰεε εἷή.. ϑεὰ ἱμνοιυδῖα χεραιϊῃ. γε, εἴ 
Ἰεοῖῖο, χαλιὰ ὁχ ἐπγχεπαἀαιϊίομα ἀϑάϊ, γεβροη βίο: 1Π6}118 σου θη... Τ ϑϑις 
εδῖ, ῥοϑὲ Βυωποκίοτη, Ῥογβοωτιφ δα Μοῶ, 1ροϑ. ργοπώροιιδ μριίπρατὶ “πολλή 
μ᾽ ἀνάγκῃ, πολλή γ᾽ ἀνάγκῃ, εἰ πολλῇ ᾽στ ἀνάγκη. Ἰοπ. --- Τεοιο 
γέῖο, 4υὶ οὶ δε Ὼ}}18 ροδὲ ἱγαρίουοβ υἰχοιῖῖ}) Νοὸὰ ἐγαῖ οἰεηάεμάιμπ δὶ 
Διθκουτιμι δογιρίαγα, Ἰίοες ΕἸΠπιρ] εἰ 5 δὰ ΝΙεά. οδι. πειίθοηι ἔργο ραϊεῖ,,. 
ἀυΐο φεδοιϊίδιις Μοηκίο, Ὑ|4ε αἱ ϑδορὶι. Τιδοῖ, χοί. τς οὐ 

2380. δῆν μ᾽ ἐχρῆν Τιλδε, ΑἸά. χῃοὰ τηεῖγυπι ἀρογῖθ τἰταῖ,. ει 
δοττεχῖ ΔΙμπερτανίυβ 6 Μί35, Β. Ὦ. χρὴ ΕἸ. εἰ 8ε}1ο], ᾿«υῤκείἐχροπὶϊς γὲμν 
οὖσαν δηλονότι. Ἵ ρῃκ. τ-- αν δαλνὶβ ἈΔΕρ, Βριάρβατα μᾷ δοΏ πὶ, υἱ 
ΓΊΎΤῚ {- Ροδβεδὶβ οτ᾽ οἵ μ' ἐχοῖρ᾽, νεὶ ὁτ᾽. οὐχ ἐχρῆν μ.͵ «ἴα Βορ χιοᾳμε 
φιαάται ἐχρὶϊοδιῖο βο οἱ ϊδαῖαο, δε ταπθι ἰηέτα, γο.ρ048., 0» οὐ χρῆν ζῆν. 

591, «Χρόνος μαλάξει ἰκοτιπν Ἰερίτι". ταΐγα ττοῦ,. εεὈτερῖ; 1108. 
Καί νιν δοχῶ, τὸ πρῶτον ἢν πολὺς παρῇ, Χρόνῳ μαλάξειν. σπλάγχνον. 
Μοπε. ἢ ᾿ ον κο ὑενς 98. τ΄ Ἐν : Ἂν" 

“Ὁ 595, ϑορ8. Αι. 547. ἀρκέσω ϑνήσκουσί ἐγώ: " ΝΡ ἨΈ. 



ὲ δδ , ἘΠῚ ᾿ | ᾿ 

«4.4. οὐ δῆϑ' ἑκοῦσα χ -- ἀλλὰ χαΐρεΐ, ὦ τέχνα. 
Αἀοὺ .4124. βλέψον πρὸς αὐτούς, βλέψον. “4... οὐδέν εἰμ᾽ ἔτε, 

“44. . τί δύᾷρ; προλεύτεις ;: «4.4. χαῖρ. 414. ἀπωλόμην 

ζά 

τάλας. λ[ φ γὖν τὰκ Νὴ Κα κἱ 

ΧΟΡ, βέβηκεν, οὐχ ἔξ' ἔστων ᾿Αδμήτου γυνή, . 
πὰς φὺν " ὺ στροψή.. ΝΝ πιὰ ἢ δε : 

.ΕὙ. ἰώ μοι τύχας". μαῖα δὴ κάτω 
, βέβαχεν, οὐκέτ᾽ ἔατιν, ὦν ὁ 

ἅ05 . πάτερ, ὑφὶ ἁλίῳ" πὰς ἢ 
-ὐ προλιποῦσα δ᾽ ἀμὸν βὰν . ΄. 

ὠρφάνισεν τλάμων". Κ δηκο 
ἴδε γὰρ, ἴδε βλέφαρον, ““.,. 
καὶ παρατόγους χέρας. ᾿ : 

40 ΕΟ ̓ ὑπάχόυδον, ἄχουσον; ὦ ᾿ τ ΩΡ ἧς 

8699. Οὐ δῇϑ᾽ ἑκοῦσα γ᾽.- Ἰάφχα Μοτοϊοεϊοίμαπιν ΗἸρρᾳ!. ἄσθ: Τϑεϊανᾶϑ 
χαιρέτω τέχνα. 1,189... ΑἰΙὰ. εἰ εἀ4. ᾳαπξο Μηβρυ. φὰ 6. Οοφά, Β, Ὦ. ΕἸ. 
«οττεχιῖ. Ῥαρίϊεν. δμηεηάανϊς Βοϊδορμβ Ηἰρροὶ, 1007. όπᾷ. --- Ἑδάεπε 
ἐδὶ ΥὙναβεβο]αΣ διηδπάδιο, αιλ χρειλῖα, ἰαμάε ποὰ ἀείταπ απ ἐεδῖ, 
Σ 5 ὲ. : ΤΣ : 

άοο.. βλέψον ππρὸς αὐτοὺς βλέψον... Ἑπάοτα γεῖρα ἴῃ. στδοῖ. 5356. 
φαοὰ 10 “ποῖαι ἘΠπιο] οἰ. 720 πᾶ. τῇ ἜΣ Ἣ » 
τς ,4ο5. ἰώ μοι μοι τύχας, μαῖα δὲ Τιι5ο, ἘΠπι5]., ἔοτῖε Ἰεροηάππε ῥπῖαξ 
ἴὼῶ ἰῶ {. ὸχ μαῖα, Ὠπιτῖςῖ8 πλαρὶβ Ῥυορυϊᾶ, πιο ὈΓῸ πιαέγθ ἀἀ μι δείυν. 
Ψια. ποῖ. δὰ Ηΐρροϊ, “13, Οἰὐιλπὶ ἱποσηβῖδηδ εϑβοῖ πδι8 (Δ τη ἀρρε] θη 
δον τυ] Δ Ό ΤΏ, ΡάΊεΡΙ ὁ ψουθὶθ Εἰιδίϑι}} δὰ 11, Αι Ρ. 91. 64. «ὦ Ἐοπι.- 
στερὶ δέ γε τήϑης καὶ μάμμης, οὕτω φασί τινες.. 1 ήϑην οὗ ᾿Ἕλληνες 
τὴ» πατρὺς ἢ μητρὺς μήτερα - οἷ δὲ παλαιοὶ ἀκύρως μάμμην καὶ μαῖαντ'. 
μάμμην γὰρ «Ἱττικοὶ καὶ μαμμαίαν τὴν μήϊτερα καλοῦσιν" ἢν δὲ οἵ πολ-- 
λοὲὶ τήϑην, τηϑίδα " μαῖαν δὲ, ὦ; ἡμεῖς, τὴν ὑπὸ Ἰώνων ὀμφαλητόμον 
(5011, οδοίόἐνίοσηΣ), Ιἄετι δά Οὐἶγθβ. 7, Ρ. 1τὅ71ι, άι. (νυν. 482. αία, 
τέη μ᾽. ἐθέλεις ὀλέσαι; σὺ δὲ μ᾽ “ἔπρεφὲς αὐτὴ Τῷ σῷ ἐπὶ μαξῷ.) τοί- 

αὐτὴ ἢ κυρίως μαῖα, κατὰ μήτερα τρέφουσα. ἥϊοπκ. ᾿ ᾿ 
᾿ 4ρ4. τωρ οἰΐλιιρδ ργδεῖον [3806. ΜΜοπ. --- Οἰϊηιι δ᾽ῖοβ ᾿θσοϑ 

Ῥυϑείευ Γιἀβορτίη σοιηπιομχογαῖ δι δα, ᾳυὶ βέβ κὲν ἈαΑΡδδοῖ, | 

άοθ. Ο:ημεβ εἴδη ἀμὸν, ἄθ ἀπὰ ἔουπια υἱᾶς ΒΙοιηῆεϊ ἃ, ΟἹοῦβ, δᾶ 
Ας508. Ὑμεῖῦ. 415, Νοη τῶγο χιυϊάθπι 4 Νοβῖτο πϑώνρδΐων, ροῤιηϊδηῖθι 
αλεῖγσο: πεδοῖο διυΐθθ ἂὼ χεοϊϊῃ ἰῃ μοῦ Ἰοοο τερόμεηἦα δῖ οομαλγαιηῖϑ 
ἔοι πιὰ ἐμόν. Οὐμπὶ ἰδηχθα ἀξδδίος νογρα «ἀπιϊδισορμῖοα, δβαϊϊαὰ8 ἀυχὶ π1μ} 
πόνῶτα, οπ, --- Ἰε ἴογπια ἅμός τἱᾶθ φυὰβ ἀδοὶς ἀϊδραΐανις. Βυιῖ- 
χωδηη. Οτ. τὶ ρ. 209ς. Ὁ ὠε1, ᾿ πὶ δ τ, τὴν δ 

άοϑδ. Ἐπ Ηἷο νϑβιδ. δὲ 4] ἐπ ααἰ των , Ὑἱἀδηπϊον Ἰοτλθὶςὶ 6866. Ο(οττερῖᾶ 
8. τπῖε βλ, χῃδε εἰδὶ δαϊΐϑ τασὰ δουγερῖιῖο εδὲ, ἰδηθ δἰϊαιιοῖ ἴπ .]0οἷ8 ἴγα- 
διοοτυσῃ δἀπηϊθδα χερεγιϊυσ, Υγάε «86 βάἀποιανὶ δά Εἰμὶ ρια 5 Βαοοβιδ 
ν. 1301. Ὁ | ᾿ς ὦ 

4γ0. ᾿Ἐχ παι18 ἐγεχιθοῖ ἀρυὰ τράρίοοδ δῖ ψοερτπὶ δἰσηρὶεχ οοσηροβὶῖο 
εἶπιδάοτι δἰ βη Πα ομΐδ Βαβ)εοίαπα ἐδ, Ἐχειρ]α ἀεάϊξ ΕἾπιε]. αἀ Μεά, 
3210. Μδίδ, αὰἁ Οτεδι. 175. ἢ “5 ἐ. ' ὰ 

ἀ 



Ἐπϑεῦς ἄξι᾽, πος 

μᾶτερ, ἀγντιάζὼ σ᾽. 
. - ἐχὼ σ᾽, ἐγὼ, μᾶτερ, 

ἘΞ καλοῦμαι, ὁ σὰς ποτὶ σοῖσι σ-. 
τνῶν στόμασιν νεοσσόρ. 

416 444. τήν 7) οὐ χλύονσαν, αὐδ᾽ ὁρῶσαν" ὥρτ ἐγὼ 
καὶ σφὼ βαρείᾳ συμφορᾷ πεπλήγμεϑα. 

ΕὟ. νέος ἐγὼ, πάτερ... λείπομαι φίλας 
μονόστολός τε ματρός" ὦ | 
σχέτλια δὴ παϑὼν 

490 ἐγὼ ἔργα ἘΞ σύ τε. : “ἢ; 
' σύγκασί μοι χρύρα ; 

411. Αἀάϊάϊ σ᾽, πὶ νυἱιεῖαν διαῖαα, τὸ οργεῖ υρυδαβ. δηϊ δ γορ οι, 
,ἍἜ οπε. .-- Ῥῆλαθ ἐγὼ οπν. ΕἸ. ᾿Α,. 2. 1ο. 15. Ηλνη. χα ὑπο ἕεποτε 
ἀντιάζω σ᾽ ἐγὼ, μᾶτερ, ἐγὼ καλοῦμαι ο΄. Μαΐξεέλέασ. Ὑιἱιὰεῖυν ἴπ δοῖο 
Ἠλνηϊ ἐπεὶ τὰ δοτριυσα ἀΐρετα. ΏΙρο ἀεεεέ σ᾽ ρορι. ἀντιάζω. 

415, νῦν γε οταϊκιῖς Γιαροδνῖ8.. Ἠλδ σοσϑδ οὐπὶ ΕἸπνέϊεῖο δαβρίοος 
δηϊεγρο]αϊᾶε ἐ886 τηεῖσὶ ρταῖϊα, προσπιτρῶν ΑἸ]. πιτνῶν 1,4ς. Ὦ, ΕἸ. 
Μυθρν. Μαιῖ. πιτρὼν Οοἰδί, Ὑι4, ν, χοῦ. .-Νοη ἀϊθρ!ίοετοι ποτὶ σοῖς 
σιροπίτνων, οπξ. --α Οὐυδίταον 41108 Πἰργοα νῦν γ8ὲ, χαρὰ τνυϊροὸ δηΐε 
νολοῦμαι Ἰερίτιν, οπλίεσα οὔδετνδὲ Μάζι με... Νεο νἱἀείμν ἀπδιϊατὶ Ρόοδ86, 

 αυΐῃ πρεῖγιοο οὐϊρίαπλ ἀδρεδηῖωγ. Οὐᾶτο ἀ6]6ν):. Αριΐαδ ἰδεπαπι εἐχρ]ο- 
υἱδοεῖ, οἱ χλῦϑε ροδιυΐδεεῖ. : 

4ᾳγχά, γεοσσοὶς ἂς {ϊδετία ἄϊοετα διωδρδς Ττγαρὶοὶ, Ὑ14, Απάτοιηι. 
442, Ἦ καὶ νεοσσὸν τόνδ᾽ ἀπὸ πτερῶν σπάσας; Τρ. Α. 1248. Ὃ μὲν 
ψεοσσός ἐστιν, ἢ δ᾽ ηὐξημένη. Ἠετδο!. 2ά4ο, Ηετο. Ε. “14. ο82, Οἷἶϊδι 
Ὑγαἰκεβεϊὰ, Αεβοβ, Οβόερῃ. 40908.(. Καὶ τῇσδ᾽ ἄκουσον λοισϑίου βοῆς, 
σεάτερ, Ἰδὼν νεοσσοὺς τούσδ᾽ ἐφημένους τάφῳ. Οομπέεταβ εἰϊαπι ἸΝοπιτὶ 
Ἴτο. γάθ. Ηεις, Ε. γ2. Δἴ οπέ. , 

4158, ταύτην δὴ καλεῖς τὴν οὔτε κλυουσαν, αὖτε ὁρῶσαν. ὅ6Μιο!. 
Ἅ]οπᾶ. -- ἘμΔ' ἐχρ]ϊοδῖῖο ἀυρίεγα υἱάειῃτ, Ἰερῖδδ6 δα τήν γ᾽. Αἱοεδὲ ἴῃ 
118 τῖ9 ρασίϊοι]α, χυδπὶ δά αὶ, ὲσ εὐΐπῃ χαϊγιπι ἔοσγεϊ, δὶ οπλίδίδδεῖ μοεῖδ, 
ᾳυοά τιδιιδ δάεο εἰαρίϊαξ, ᾿ 

ά18. μονόστολος. τὰ τοσεπὶ , Σροιηΐξ ϑομρ]αβῖα. ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν μονοστελλομένων πλοίων. μονϑόστολος οὖν ἀντὲ τοῦ ἔρημος. Νορῖεν 
Ῥμοδη. 754. μονοστόλου δορός. Οεἴετιι οοποϊτιοῖῖο γεσβοόγατα εδάθπι ἴα 
Μεὰ. 5:1, Πῶς σοῦ μόνη Μίηηδεια λείπεσθαι ϑέλει; υαἰτορίαιις ρομηλενας 
Ῥεμάεῖ ἃ σέεῖρο λείπεσϑαι. ῆο πᾷ. ᾿ 

410. ϑιρρῖ, τογά. σχέτλια ταδεὲ παϑών. Ἐδὶ (ΔΠΠπῆν Μαυκίδυ δας 
οοττί εν ἼΣΗΣ εἰ τόδε. Μῖσπξ. 
τς 4λ0, Ἠϊαῖιπι ρῥτίπιυβ ἀειοχὶς Οδηΐερτδ: Εχ ἰαβοηῖο βαρρ]ενοσιηὶ Βαι- 
χε οἱ ὑγακεβοϊάϊυ8. 77ο πᾶ. 

441. σύ τ᾽ ἐμοὴ οἴιπεο ρτδείοὺ [,2186. Μαῖμ. κούρα τεοῖς Μιορτ, εχ 
Ῥ. εἰ 1,.2ς. ΑἸάτι6 οεἰετίφις κόρα, πηᾶὰδ τνοχ συγκασικόρα ἱγγερϑῖξ δ 
Ἡ. ϑιίερὰ. Ὑδεθ, Ταιι, 11, Ρ. 86. Ο. Νίοδῖεν [ρῆῃ. Τ, 8οο, 12. ξυγκασιγ- 
»ήτη τε, κὠκ ταὐτοῦ πατρὸς ᾿Αγαμέμνονος γεγῶσα. ϑοβοϊϊαδια οἰϊδὲ 6γ- 
ὈΩΥσια, συνόμαιμε, συναδελφέ, Μῖοπέ.- --- Ἑάιιοτεβ ροδὲ ἔργα Ἰλοῦηδε 

δίξοα μαδβιιοτιιηξ, δὲ ἱμάς δεηπυμῖιν σεβροπάεγα καῖ νθχοῖριια ἄοϑ. 469. 
Εἰ ἔρος ογεάαδσω, ἰϊα εἴϊαπι ΤτιοἸϊηΙο, δἶτε δ}1} οαϊρίαπι γεϊεσαπλ πλείοσι 



- 

ΠΣ συνέτλας." 

Ἔρνς (αἱ " κ Ἐ' ὦ πάτερ," 

! ἀνόνατ᾽, ἀνόνατ᾽ ἐνύμ- 
495. . φευσας, οὐδὲ γήρως 

ες ὅβας τέλος σὺν τᾷδ᾽. .Ν 
ες ἄφϑιτο γὰρ. πάρος, οἰχομένας ἃὲ σοῦ, 

}] 

“΄ 

42 

͵ μᾶτερ, ὄλωλεν οἶκος. ᾿ ᾿ 
ΧΟΡ, Αδμητ, ἀνάχκη τάςδε συμφορὰς φέβειν" 

430 οὐ γάρ τι πρῶτος, οὐδὲ λοίσϑιος βροτῶν, 
ες γυναιζὸς ἐσϑλῆς. ἡμίλαχες" γίγνωσχε͵ δὲ, δ4Ά0 
οι: ὡς πᾶσιν ἡμῖν. κατϑανεῖν ὀφείλεται. 

“44. ἐπίσταμαί τε, χοῦκ, ἄφνω χαχὸν τόδε “" 
ἧ τς 2. γῶν ,» Ἀν αν ἢ «νι . ᾿ 

ι προφέπτατ᾽" «δἰδὼς. δ᾽ αὔτ ἐτειρύμην παλαί. " 

ΥἰΘΏΣΩ ἐ886, ϑεά δβεηίεπιϊδπ), γὙειθα, τηεῖσα αἰΐϊεηῖϊς σομρίἀεγθηῖ υἱχ ἀπ- 
Βαμα τε]ϊοχπεῖας ροδὶ ἔργα ἄτι ἰαπίῃμῃ 50}16)45., ἰονῖϑδββε τλάμων, ἊΣ 
«οἰ418656, ρ] εἶτα δυΐεπλ σεῦρθα ἅρεβδε ἴῃ ἴῃ 1116 γευβιηη) 422. 425. πἴ δὶς 
Ἰοοιιβ ἐσ ἴδεεγο σοάϊοε σαὶ 8 δὰ πὸ8 μεσυεδηΐθδε τἱἀεαῖγ. 1 μοῤ 
Ῥοβὲ σύγκασι οοἸ]]οοανὶ. το 

ἀλά, ἀνύνητ᾽ ἀνόνητ᾽ νυῖρο. οτίεπιπι τεδιϊιαϊῖ Μαιβίδειθ. Αἀ- 
ὙευΡΊ 2] ἐπὶ μ}5 ψοσΔΡῈ}}} ἀϑπὶ ἱΠυνῖταν δά Ηΐρροὶ. 1140,. 4. νυ. αἀγνόνητ 
τὸν γάμον εδὶ ἴῃ Οτερῖ, 1815. ἤοπᾷκ. --- ΟΡδβεῖνυδ ἔουχηδιμ δοιίνασᾳ 
ΠΆΩ ΡΟΒΙζΆπλ, ἨΠῚ εἐχρεοιδθαηλιδ σηεάίαιη; 1114 επὶηλ ρἰθτυσηααθ ἀθ ρᾶ-- 
ΤΟΏΓΙΡΙΙ5. ὈδΙΣΡδιον, αὐ Β8πὶ πιαγιῖο πυρίυπλ ἀδηῖ; τιράΐα ἐὲ 116, αῃὶ 
ΣαδιεἸ πιοιλΐη πὶ ἱπεποῖ, ϑεά οὗ. Μεά, 814, Ρ, γυμφεύετ᾽, εὖ πράσσοιτϑ. 
γϑ.. 6.4. γύμφεμε. ἰοη, 819. 3 δέ. , ᾿ 

᾿ς άχρ, Οοπίογεπάμπι εἐὲ Μεά, οΙό, Ἴδοιμι δ᾽ ὑμᾶς εὐτραφεῖς ἥβης 
τέλος ἸΜολόντας. ϑεἰϊῖοεξ τέλος ἥβης --- γήρως, ἀϊεετειμδ ΑἸρ]1, ἐδ 
»Ῥετγίσά οΓ" γοωξά, ἐλδ ρμεγιοα Γ᾽ οἰὰ ἀρ6. σὺν τῶδ᾽ 1,μδο, ᾿Π] οπκΚ. 

ά29. Ριχορίῃδ Ὁ [18 γευθὶβ δρδδῖ, αὐ ἸΓΒΡΙ ΘΙ ΠῚ βρ᾽νδῖ, Ἰοοι5 Δυοσίο» 
τἷς Ῥμδιατία, Ερίδτ Ἴχτιν, Ρ. 194. ΒΟΥ]. ἐπεὶ τοίνυν οὔτε πρῶτος οὔτ 
μόνος τοιαύτῃ ἐχρήσω συμφυῤᾷ, λογίζου τὰ ἀνθρώπινα πιάως φέρειν, 
αυδπι ἃ Μέάεδε νυβ. 1οἹά,, 4. ο σομιεηῆϊξ Οβδυη. ἰὼ Αμπαϊθοῖ, οχἶτς, 
Ῥ. 970. ιυσιί., ᾿ : : 

ά4ὅ0. Ἑδάεπι ἔεσα τερεῖϊε Ομοτῦ ἱπέγα υ. 9165 Τλᾶϑ᾽- οὐ σὺ πρῶ 
τὸς ὦλεσας Γυναῖκα. ὁ54. Τί νέον τόδε; πολλοὺς Ἤδη παρέλυσεν ϑά- 
γατος δάμαρτος. Ὁεἰϊαι!βϑίπιιπλ 1Π ἃ οοπδοϊδιϊοηΐβ ρεπιϑ διιϊ8ὶ δᾶ Ηρροϊ. 
826. 4]]εβϑιδ Βτγηηοκὶΐ ποία πὰ 500}. ΕἸεοῖσ, 155. ΑἸΐα ἐχθρὰ μαθεξ 
Ψα]Ἱοκεμδοιὶι5 Ὠ αῖτ. Ρ. 179. Β. (Ὁ, Νοδίγιιπα Ἰοσιπὶ δἰ τ ΘΟμο] δῖα δὰ 
ΗἱἹρροϊγίιπι, οἱταὴβ οὔ γάρ τοι, βοϊεηπὶ υἱῖΐϊο. γιά, ΒΙομλβε]ά, δὰ Αεβοις 
ΤΒΕΡ. 225, Ξ3οπᾶ. ' ἐν δ. Ὑ τῆν τ ) ὕϑν 

451... ἥμαρτες 5680]. δὰ Ηΐρρ. 836. 70. : ᾿ 
45,. 14 Ἰοᾳείταν ἰηῆνα γ. 7908. Βροτοῖς ἅπασι κατϑανεῖν ὁφείλε-. 

τᾶι. Απάτοιβ. 1272. “Πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν ἠδε πρὸς ϑεῶν ψῆφος 
κέκρανται, κατϑανεῖν ὑφδέλεται. αἱ τεεῖς εὐἀϊάϊει ΟαἰρίοτάϊιΒ. Ὑγεκεῆεὶ- 
ἀϊπα, οοπέεει Ηου, Α. Ῥ, 66. θεδεπεμν πιοτίἑ ποα ποσίταῃμε. Ἄδοπξ. 

ἠἀδᾷ, Μαῖδ᾽ νυϊρο ἐπίσταμάξ γε. εταῖα δοϊρίσταπι ἴτέδ ςοσά4, 
Ρῥταεριερηηῖ, δνν,.} ᾿ 

ἀδά, ϑόρῃ ΑἹ. χλ85, Τίς γάρ ποεῖ ἀρχὴ τοῦ κακοῦ προσέπτατο ; 
τι. Βυ ΚΗὶθ οοπῖτα Πσοσθπι οὐηδεπδιη- εὐϊὰϊξ προσέπτετος Ὀϊταπιαχασ 

’ 



᾿ 

ΕΣ 48 ταῦπαρω» 

485 ἀλλ ἐχφορὰν γὰρ τοῦδε ϑήσομαι νεχροῦ, 
πάρεστε, καὶ μένοντες ἀντηχήσατε . 338 
παιᾶνα τῷ χάτῳϑεν ἀσπόγδῳ ϑεῷ.. 
πᾶσιν δὲ Θεσσαλοῖσεν, ὧν ἐγὼ χρατῶ, 

᾿ ͵ φέγϑος γυναικὸς κῆςδε κοινοῦσϑαι λέγω 
440 κουρᾷ ξυρήκει, χαὶ μελαμπέπλῳ στολὴ. 

ξουιλαι Ατἰιοὶδ δὲ δἱϊαπι εδδε ἄοςει Ῥογδοηι δὰ Με, :.. π ἐγδρίοίσ 
γεῖὸ πτάσϑαι γτλείετι ἘΠΙΩ5 εἶδ δὰ ϑόρῃ. Οεὰ, Το 17. ᾿οἵἴΠὰ ΑἸ τετασα 
ἔοτπναπι πορῃΐδὶ ἀποῦμα ἰὼ Ἰοςὶθ εχ θεδης τ, βοπᾶ, --- πτασϑαι 
τιυΐοα ὙΘιΆΠ, 686 δον ΒΕ: χαϊοηειη,, τη ἐχροβαεγαης Ροϊδοηῦβ δὰ 
ΟΡ] ΙοΟ], Α͵ασ, 702. ἱπ Αάνειβ. μὺ' 165. Τόθεοῖ δὰ ΑἹ. λ8ο. Ἠεσπιδω. 
«ὦ Α720. 3γ8, δεία]εν δὰ Ἐπιὶρ, Εἰεφ7. οὔϑ. Ἐχτγανῖς ἰβῖτν Ἠεϊπάοχέ. 
φὰ ΡΙαίου. Τβοδεῖεϊ. ρ..4ηὅ., 4φυὶ ἑοτιρατα πόταμαν ροδβίενιονὶβ δευὶ ἐξδδ 
αῇιττμαι ; υἱάδ υἷτοβ Ἰδυάδιοβ εἰ" Ὀβδὴῦ ἄδεγ δορλοοϊεδ  Αἶάα, Ρ. τάδ. 
3 δὲν "πα Αὐδιορβατιοα Ἀξη. ὅ.ρ. οἶμοι «πόϑεν 0, κὰ κακὰ ταυτὶ 

προςέπεσε; Ἑάδὰ, 101 δηῖα Βτναποκίαπι ταυτὶ τὰ κακά. ᾿58ε4 απυπι οοά, 
Ὕφη, Βαροαῖ προςέπτατο, οἰ. λήποίδίίοης 760. προςέμπεσε ν᾽, Υἱάετὶ Ροϊετῖς 
ὙΠ πδῖθδε δά Ἐπιερί ἀ1β σεγβατ Ατὶδιορμαπεο Βοος τοάο, οὔμοε πόϑεν μοι 
τὰ κακὰ ταδε προςέπτατο; Ὧδε νεγῦο πΙάσϑαι ν. «ἃ Οεά, Ἡ, 17. 

435, ϑυϊάαβ, ἐχφοράν" ταφήν" ἐκ τοῦ ἐπὶ μνήματος ἐκφέρεύϑαι. 
Ἑλυᾶεια Βαϊεὶ ρ] οδβὰπι Ἠδεεγομῖυβ, δε οοιταρίαση, Ὑοχ ἴῃ βος δεῆδα 
Ἰερίταν ἀρὰ Αερομυίαμ ΤΗΘΡ. τοῦ, Αὐἱδίορ!. Ρ]ι. τοοϑ. Ἐοοΐεβ. 926. 
ετραπι ἐχφέρει» ρτο ϑορείίγο ἱπῆα νυ, 722. αλλ οὐ σὺ νεκρὸν ἀντὶ 
υοῦ τόνδ᾽ ἐκφέρεις ; Νοιϊδδίτηα βὰπὶ ἰὼ μού θὲ δριὰ Τιάιϊποβ 47 67Γα εἰ 
εἰαξῖο. Ἰιοουϊοιεπι τάφον 9ϑέσϑαν παδὲι ϑορἤοο]οὶ᾿ Οεά. ΤΌ τά47. 
Μοπξ. ---- ΟἿ, Ψαοκοηθον. δὰ Ηΐρροῖγι. ᾿2Ζ94ς 3 ἃ ς(. 

ὅ5.7, Παιὰν ἂε χυονῖς ᾿ιγπιπο, εἰΐαπὶ χυΐ 116 τηξοχηΐθ δοοϊμεβαῖαν 
ἀϊοίηπι ἐθὲ, ποίδηϊε ΑΒνεδοθο δὲ Ασβομ, Οβοθρῃ. 149. (Παιᾶνα τοῦ. 
ϑανόντος ἐξαυδωμένας.) τδὶ τεγδσρ ΑἸοοβι 8 οἰἴδὲ δομο δῖα. Ὠιχῖῖ 
ἐρίτος ΑΘβο γι ΤΆΕΡ, 866.. Ἅιδῃ τ᾿ ̓ Εγϑρὸν παιᾶ!᾽ ἐπιμέλπειν. Αβαπι, 
δά... πρέπει λέγειν παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿Ἐριννύων. Νοβῖον Ἧτο, 878. Ἔΐ 
παιᾶν᾽ ἐμὸν στενάζεις; [πὶ ιἷδ γεῖο εἰ δι θι8 ογεάο μὲν δ ρβεταίβναιπ 
ἀϊοίιτ) 665ε : οεγὶθ ποπμαῃμαηδηι ἰηΐοσ Ῥαεδμαθ εἴ Ἰποίτιοδῆ8 Ὠδθυλαβ (ἰἐδἴλῃ-- 
δασηι Ῥοεῖδε : υἱᾷ, δίδη], ἄεδβοὶ. Ομοερὶ. 149. Οἰϊδαι 1 ἀοοῖ ἤοπ, ἢ. 
1, 158. ᾿4ΐδης τοι ἀμείλιχος, ἠδ᾽ ἀδάμαστος: «ἃ χιεπὶ Ἰοοάνη ϑομο]ϊδβία 
Ῥεπεῖωβ εἰ Ἐπιδέδεμιιβ σομπέετιιος ΕΎαρβπι. ΑΕβομυ Νίορας,, Μόνος ϑεῶν 
ἀρ Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ, Οὐδ᾽ ἂν τε ϑέων οὐδ᾽ ἐπισπένδων λάβοις, 
Οὐδ᾽ ἐστὶ βωμὸς, οὐδὲ παιωνίζεται. Μῖφπκ, --Φ Ῥαεαιει δεοϊοϊθδε ἴα 
ἔμηεχο νυἱάδηταν, οὐ ἀδιι8 Ῥαοδὴ ᾿ἰδηϊτοῖ ΘΟ]ΟΓο τ. ΤῊ 

᾿ς 450. πόνϑος οἴπεθ ρῥγδρῖες ( αἰϑίογαϊ σε, φὰΐ βοαιΐλϊαν Ὑ Αἰςκθηδρ- 
τίυπι δά Ῥβοευ, ὅ75, οἰϊδηίει) πέγϑους εχ (οάϊος ΕἸοτεηίίιρ 5 ταοῖε, αἱ 
ορίπου. (ὐοηξεγαϑ δοηϑιειμοἰίομεβ Ἰοοοιὰ αᾶε δεηππηίωγ: Ρφφα. 1725. 
Ἐπεὶ προϑυμεῖ τῆσδε κοινοῦσϑαι φυγῆς. Αηάν. 655,. Τοῦ σοῦ τε σεαι- 
δὸς αἵματος κοινσυμένην. Ογοὶ. 506. ὯΩ» καὶ σὺ κοίνου. ὅϑο. ὡς ἂν 
τῆς τύχης κοινώεϑα, Ἰάοπι ζοάοχ Βαβεὶ ἼΜΝ Ρια ἀλέγω, Δΐοπὲ. -- 
Μαιϊμίαε δὰ ναί βφίαπι ἀεξεμάεμάδπι αἴἴενε ἴοπ, νυ. Θό9, χοιγευμέγη τᾶς 
συμφοράς σοι. 6. ἘΡΌΔοΝ ον ϑνλνς ἢ ΠΥ 

44ο. Μϑ. δρυὰ γαϊεῖ. μελαγχίμοις πέπλοις, Ῥεν εἸχο Ἔτη νυμΣ υἱἀ6. 
ἴων, εχ Ἰοοο᾽ Ῥμοεηίδδατιπι (381. Ρονε.})} σε δέρκομαι Καρῃ ξυρηκὲς καὶ 
δτέπλους ᾿μελαγχίμους ᾿Ἔχουσαν. Ἰπάε᾽' νετο κάρᾳ ξύρηκεῖ Ἰερεπάμαι φιιδρί-- 
οαἴον ΒΙοιλβο] ἀμ: οὔδογναι8 ἰδησι.. τὐϊξαίμι ἀείεμάοτε χο..ἕ ὕ14}.. ἄου- 
Οὗ ξυρηκεῖ πενϑήρει. (δὶ ξυρ., ἃ ηἠοδξιο γεγϑὴ ἱιτερείδεα. Ῥῃξαῖ οτταδη.-. 



εὐ ἷδο ἐωτωρων, ἐδ» τὐβξορεος 

τέϑριππά ϑ' οἵ ζεύγνυσθο, καὶ μονάμπυχας 440 
σώλους, σιδήρῳ τέμνε αὐχένων φόβην. 
αὐλῶν δὲ μὴ χατ' ἄστυ, μὴ λύρας χτύπος 

᾿ ἔστω σέελήνας δώδεκ ἐχπληρουμένας. 
445 οὗ γὰρ τιν) ἄλλον φίλτερον ϑάψω νεχρὸν 

: τς, τοῦδ᾽) οὔδ᾽. ἀμείνον εἰς ἔμ᾽, ἀξία δέ μον. ἀδδ᾽ 
τιμῆς, ἐπεὶ τέϑνηχεν ἀντ ἐμοῦ μόνη. | 

ὃς τῇ πὰ -στροφὴ α΄. ; 
ΧΟΡ. ὦ Ἰπελίου ϑύγατερ, χαί- 

θόυσά μοι εἰν ᾿άΐδα Ἐ Ἐ 

π19.} ἰηΐτα ν, 528, κουρᾷ πενϑίμῳ. 884. κουρὰν βλέπεις, ἩΠλαμπέπλους 
στολμούς τ. 1)ὴ6 πᾶς ποιϊεδί πα νεΐδστιπλ σου οι ἀἶηα τωὰ]τα ἀεάϊς Κί νοι 
τηδοῦυ ἀθ ΕἼ. Ἐοπι, 1{. .χὅ. 24. οπἪ. ---- Ἐπλΐλπι ἄπο δ}ιῖ οοἀά, 
καὸ μελαγγίμοις πέπλοις. Μαῖε νυ]ρο΄ ξυρηκεῖ, ὧἂἰ ῬΒοεΩ, 582, εἀ. Ῥοτο, 
Τιοδᾶ. τά. δἵ ᾿δρυιὰ Ῥο!]ιοθηι δὸ δυΐδαπι. Ξυρήκει «οὐ ει άτιπι ε880 αὶ 
Ἀεῖο ΤὉϊοηγδῖο ἀοςεῖ Ἐϊηβιδὶ τι. ἢ. 359 14, δὶς οπγηΐὰ ἰπ ἤκης ἀεπὶπθι-- 
ἴα, Οομῆτπιαῖ Ελγπιο]. Μ. μ. γάδ., ταγύηκες ἄορ εἰ τανιηκέας ὄζους 
ἀϊδιίπρτιειθ, δεά μδ6 βιῃὶ δυριϊιδθ Βταπηπιδιϊσοσαπι: πᾶπὶ οἰΐδμι ταγυή - 
κεὰς ὄζους δεν Βεηάπτη. ἌΣ 

441. ΑἸΐαπι Ἰεοιοπει τέθριππά ϑ᾽ οὗ ζεύγνυσθε παθοπὶ Β. Ὁ, ΕἸ. 
Ὑ͵αΚε 61 11 ἐκζεύγνυσθε τοχ ὈἾΜ11 εθὲι. βιραημεπεῖιβ κά ΟΔῊ. Ἡνγιωη, ἱπ 
Πε]. 115, ποίαϊ ξατιοῦ δί:ριαγεβ ἀἸοῖοβ ἔπ|886᾽ κέλητας, εἰ μονίππους, εἰ 
ἀεϑλίους, εἰ μονάμπυκας," Ῥιηδανγιιπη γεῖὸ ἱγὲβ δαμδδίγεθ. ἀγῶνας ἅε- 
δἰδηδδδε ΟἸγηρ, Υ. 158. ἵπποις, ἡμιόνοις τὸ, μονγαμπυκίᾳ τε᾿ βοϊ]ϊοος 
ᾳυκάτ!»ῖ5, Ἀ1ρ18, εἰ Ἔχαΐδ δι ρΌΪΑτιδιι8. μονάμπυξ οοσσαγνῖξ ἴῃ Νοριινὶ ΘΌΡΡΙ. 
δ86, ὅ8ο.ὡ οπῆ. --- γ]ρῸ τέϑριππά τὸ ζεύγνυσθε. Ὑεγαυα δοσὶρίι-- " 
ΤΆΤ. δ6Χ ἙΟ64., ργδεδεηῖ. δ . 

ἀ4ἀ4. Κιτοϊμπδυπ. ἀθ Ἔππ, ἤοπι, 11, Ρ. 1900. ᾿Αὔνοσαῖ Ῥειβδαὰβ δρπὰ 
Ἠετοάοιοτι Μαβίβίϊαπι Ἰυρεηίε8 : Ἰοστβ εδὲ 1.5. ΙΧ, 24, ἀπικομένης δὲ τῆς 
ἵππου ἐς τὸ στρατόπεδον, - πένθος ἐποιήσαντο Μϊασιστίου πᾶσά τε ἦ' 
στρατίη καὶ Μαρδόνιος μέγιστον, σφέας τε αὐτοὺς κείροντες καὶ τοὺς ᾿ 
ἵππους καὶ τὰ ὑποζύγια, οἰμωγῇ χρεώμενοι ἀπλέτῳ. ᾿Ιάειι (εοἶθδε ὙΠ 
Ῥβαποδ σταοσίθο Ρεϊορίἀα, εἰ ΑἸεχαπάτυσα οὐ ᾿ποιηπὶ Ηορδεδίϊολβ, ἀποῖον 
εδὲ ΡΙΠαγοθ. Το. 1. Ρ. 296. ὦ, γοά. ἙἘ. οπκ.. .. Ὁ ττὰ 

άάφ4. ιά. δυρν, Υ. 5406. ΜΙ ἀτὶ " -" ; 
ἢ 446. ΤΡ εδπῖες σταροδιενὴπ τῆσδ᾽ ργο τοῦδ᾽. “εἶπάς ἀξίὰ δέ μον 

τιμῆς. τετϊεηάθτω, ἀΐρηπα 7:5: α πι6 ἀοπογοπι ἀοοϊρίαἑ, τὰ ταθηϊεπα Ῥοσο 
δου, Ἧες. 5:5. (Ἡμῖν δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς. ἄξιος τιμῆς, γύναι.) δὶ δἄνοοεξ, 
Βηης Ἰοσιπλ, οἱ Ατἰβῖ. Αοβᾶνη, 665, Ῥᾷς. 918. Αἠάϊε ΕἸ πιβ]εἶαε (1ά 
Αομδγῃ.) ΡΙαξ, 877. πολλοῦ 7 ἄξιος ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν ὃ ϑεός ἐσϑ᾽, 
ὅτε Τοὺς συκοφάντας ἐξόλεῖ κακοὺς κακῶς. Νοπ ἀϊβδί πα δαπξ ἰηῆν, 
1079. ἀξία δὲ μοι σέβειν. ΒΌΡγ]. 1553. Ἠετδοῖ. 516. δ᾽ ἐμοὶ ριο δέ μοι- 
ΟὟ οοτεῖρεραῖ Ροσβοῦιιδ Αάγεῖβ. ρ. 222, οπζ. --Φ Νοῖ πιαῖο ἢ 
Ἑϊοϊοηξ. οοά. Ἰερίτυν ἀξία δὲ μοι τἰμᾷν, οὈδεγνδηῖθ 1,θπτηρ, δά, Μεά, 1200. 
δὶς Ἠεσαοῖιὰ, 516. ἄξιοί γ᾽ ὑμῖν "σέβειν. εἴτι Μαι. ἀ4 ἨεοΌΡ. ὅο06. Κ»Κ ῶὲδ ἐ.. 

448, Ὑυ]ρο “ελίου, Ῥτίπιιβ χεϑίίτα! Π ουΐοασ ξοσίθδτα, Πελία, αὐδ 
᾿εχῖαῖ ἴω Ριπᾶ, Ῥγι, ΠΡ. δὅο, οπῆ. --ο Νοῦ διβὶηι, ᾿ 

449. ἐν ᾿Αἰδα δόμοισι Τι6εο. “Α14. δὲ εἷσ᾽ γυϊχο.φ΄ Ῥγδεροβίιτομπεσι 
οτῖοῖς ΜαΒρυαυῖϊ ἘΥΡορυθρῆυϑ, Ἀεοὶδ Ὑγακεῖ, δὖν, χποᾶ δάμιβυῖς Νοερῖεσ 
ἴπ [ῥΡ, Α. 708. Ττο, 811. εἰ δα Μαγκίδιά, Νππα τεῆὸ ἱπιϊϊδιην Ἠοϊωθ- 
ται 1144. Ψ, 179... Χαϊρὲ μοι,.ὦ Πάτροκλε, καὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόμοισι. 

Ν 

Ν 

ἐ. 



ὅδ - - 

660 " τὸν ἀνάλιον οἶχον οἰχετεύοις. 
ἴστω δ᾽ ᾿Αϊδης ὁ μελαγχαίτας . 480 

τς (ϑεὺς, ὃς τ᾽ ἐπὶ κώπᾳ 
τι πηδαλίῳ τὲ γέρων 

ει νψεχροποῤεπὸς ἵζὸ, Ὁ 
4δ8  ᾳσολὺ δὴ, πολὺ δὴ γυναῖκ ἀρίασταν 

λίμναν ᾿Αἀχεροντίαν ᾿ Αδῇ 
πορεύσας ἐλάτᾳ δικώπῳ. 

ἂντιστροφὴ α. 

πολλά σε μουσοπόλοι μέλ- 

Φ βετυδηῖε Ὑγδ εἶ οἸ ἀϊο. Ὑ1ὰ, αὐ τὶ α8.. «41δας δόμοις Β. Ὁ. ἘΠ, Μοπὲ 
“- ΤἸόθεοῖκ. δὰ δορὶ, ΑἹ. 614, Οδδημ ἴῃ Απαϊεοῖ, ογιξ,, Ρ. 1οὰ. Ῥδββον ἴῃ 
Ἀϊβεηδεο 11... Ρ. 206.. ᾿ξ ὦ 6 ἔς. ---Ἰ ἀρτὶ ἴα τεῖδυιρ τ εγοῖδ γανίδῃι, ἐν εἰ εἶν, {δα 

: εἰ᾽Ἵἴδαο, δόμοισι εἰ δόμοις ρταεθευῖεδ. (ὐυἱ ΒΥ ΠΑΡ 88 υἱπηιδηΐαν, 115 βαιῖδ βοῖαι εἰν 
4ἴδα δόμοισιν, δετναῖο ἴῃ δητίδίτορμα νυ]ραῖο ὀρείαν. δε δὶ ςὶ οὐ- 
δυϊϊαπι ἐδὲ πος βθηϊ8 Ποτίοὶ πυπλοτὶ), ἴδ ΡΈΓΥΟΙΙΙ ΘΠΠᾺ ὨΌΙΔΘΓ ΠῚ δεηιίεὶ 
εἴο δόμοισιν, χιοὰ φοσαθυϊαχσι πεὸ δὶ τοϊῃπι, πες δὶ ἀμπδε ἴδπειι ῥυίοτει 
8011 δε μεῖς νευθιὶ δἀ!οϊδηϊιτ, σοπυθαϊ. ΟὈπίτα δ᾽ϊᾳυοι οοἰά, δονλρέξιιτα ἰῃ 
ψεζϑιι δ δι τορδίοο οὐρείαν, ἀιδ6 ἐπιδίιπι αϑὶἑαϊιπηφιδ ἴθ μος τηεῖσὶ ρεηετε 
τροοβδειιπλ δεπιδηῖϊμπὶ ργδεθεῖ, Ὡοη ροῖοδὶ ἀυθίϊανὶ απΐ τέτὰ δῖ. πάτο 
ΟΟΥ  ἰδΙ ΓΑΙ 6856 ἈΥΌῚΪΓΟΣ, Υγὲ} οπλίϑδαι,, γεΐ οὐδουγδίαπι ἴῃ Ἰἰδοετο ςοάϊοε 
γΟσΘ ΠῚ Πιᾶ16 ἃ ΙΔΕΙΓΙΟΙΒ ΕΣ ΗοΙΏΕΓΟ 6886 διρρ|εῖδιι, Επυτὶριάεπλ δαΐεπι 
ἀ]τ ἃ γοσάΡαϊαπι, ἔοτῖαβδε χέυϑμῶσιν, Ρόδιϊΐ88ε. δεά [ά ἀπυπι γερόμεσγε το 
δυάογοιῃ, δδ[18 μβαρὰϊ, χιοά δαπὶ ποῦ δου ρδίδδε δρειϊῃ πὰ εββεῖ,, εἰΐσεσε. 

,ς 48δο. ἱκετεύοις ΑἸάχ5 : διλοηάασγις Ὀαροσῖτι8 οἰκετεύοις γ. σιοὰ εχβὲ- 
Ῥεῖ Οοαά, Ὁ, ΕἸ. Ῥ, εἰ απιρἰδοϊαπίαν παρετὶ εὐἀϊίοτεδ. οἰκετεύεις Ἰ δες. 
Ἡδεεγοβίις οἰχεεεύεται " συνοικεῖ. ἸΝεβόϊο δὴ 410 ὶ τερεχίαῖον σεγθιμῖ : ὑτο- 
Ῥτὶε ναϊεῖ, ε556 6 ζαπιίία. Ἐρμιεῖοα ἄνηήλεος ἂς ἱηίοτίβ δά μιβειιν 
εἰἴϊατα ν. 808. εἰ ριο, Ἐς. θο7. 2 οπῖ. .---- Αά εἱροϊδοαϊίοθεπα γοοὶ 
οἰκετεύειν βιταδπιάαπι δἀάἀὲ ἀεβθεῖ, οἰκέτης εἰζλτι ἄε Ἰετὶδ εἰ ἦε σουΐαυρε 
(Ἰοὶ δο]εγε; δ) σεὶ ἐχερία δὶ αυὶς -«ἰορίεγαϊ, ρεῖδὶ εχ Ἰεχιοῖβ, Ζ}7 ἃ δι. 

451, Μοηκίυο δας, φιοᾷ Βαβεὰς ἄπο εοὐ. Ἴστω οὔπὶ σεορεύσας 
ἰπηρεπάτϊπι 6686 τηοπιὶϊς Νδι δα. ΕΠ εἷς ἰᾶπι δομο δβῖεβ. 

ἀρά, Ομάγου ψυχοπομπὸς νοσαϊὰν ν. ὅ71. Ψίάεδα ᾿εἰίατη ποΐδῖα δὲ 
γ χ62. οπξ.. Ἴ ΟΝ ΝΣ 

4558, ΑἸτοταπὶ δὴ οπιλεῖς 1,466. [πιϊξαίοπεπι Αὐἱδτορμδηΐβ Αν, 542. 
πολὺ δή, πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους ἤνεγκας, ποϊανῖς Πίω ἀογῆυο, 
Ουυπι μἷο 1,480. δἸτεγατα δὴ οταῖτταῖ, ἀρὰ Ατιδτορβδηαπι διιϊῖοπὶ ργῸ εὸ ςοὰ, 
Ἀλυ. μβαδεδῖ αν», διιδρῖςϊο δῖ, πἰγοαῖιε ΐοοο δου δοπ μπλ ε65ε πολὺ δή, πολὺ νῦν, 

456. ᾿ΑἈχεροντείαν 1τλδς, (ειετὶ ἀχεροντίοαν, Ῥχαεῖεν δοιο! δι» «αὶ 
᾿Ἀχερουσίαν. ἴπ Ἤεις, Ε΄. 828. νυραιιν 'Ώς ἂν πορεύσας δὲ ᾿ἀχερηΐᾳιω 
πόρον Τὸν καλλίπαιδα στέφανον αὐθέντη φύνῳ --- υπὰ ὁ Ἰψμιθς φμθλυ" 
ἀϊεπάσππι εδ86 διὰ ἴῃ ποδῖτο 1οσο, οἱ ἀῃ δορὶ. Ττϑςοῖ. δύο. Ὃς τὸν .βα- 

ϑύῤῥουν ποταμὸν Εὔηνον βροτρὺς, ἡΜισϑοῦ ᾿πύρευε γεριίν. ϑοτιθέταν 
2 , . ἢ 3 ’ 
«ἀχερούσιος εἰϊδιι ἰὼ Αεδο}, Αρ. 1109. Οὐοῃῖγα “ἀχεροντέος Ήειο, Ε΄. 770, 
Ατὶδῖ, δ. ἀ471ῳ εἰ 06, τ Ορὶποῦ,, πιαρὶδ ροοίϊοῃπη εἴ, (δι, 
Ἐταρπι. 110, Ἔν» στομάτεσσι νεὼς ᾿ἀχεροντείας ἐπίβαϑρν. Μοπᾶ. 

458,, μσιυισοπόλοι διπὶ Ῥοσίας, ἰηϊειρτγείΐδηϊε. γ᾽ ]οκεηδεεῖο μὶ ῬΒοςα, 
τδοδ. Οὐμε μὲς ναγεῖθιις. σοπΐεισα Ῥοδϑῖὶδ Ἠξγδοὶ. 777. δεᾳ, ἴοπξ, 

“ 



Ἄ - 
ψουσι χκαϑ'. ἑπεάτονόν. τ οὐρεί- τ ἬΝ 

460 αν χέλυν, ἕν τ ἀλύροιὰς κλείοντες ὕμνοις 
᾿ ἙΣπάρτᾳ κυχλὰρ. ἁνίχα :Καρνδίου " "..» 460 

περινίσσεταν ὥρᾳ 

μηνὸς ἀειρομένας «. , ἀπ ἤ 
οὐ φανγνύχου σελάγας,. ΨαΝν 

“- 
.“ι«ς , 

’ ' -“-- : ᾿ Ἧ ΗΝ ἐἿΞ ᾿ τὰ { δ 
459. ἑπτάτονος χέλυς, ἀνὰ τοῦ, ἢ ἑπτάχορδος. ἜΠΠΙ. εἰ εἰς ἢο- 

δΥςὮἙ. Ἠοτγαῖϊαδ Ἰγγαπλ διιδτα ΟΟΙΏΡΕΙαἑ Οανν. {{|...χ]. 8." ἐεοέμᾶο, τγσϑο- 
αΓ6 δερέεπι Οαἰϊίάα πετνίδ. Ἐφρει, Νοδῖενς χέλυρς ἑπτατόνου εἰϊαπλ πα 
Ἡδστς. Ε. 682. εἰ ἑπτατόγνου λύρας Ιρϑν "ἜἘνΦ 1120. 1π᾿ Ιοῆθ σὑϑγοὸ συ, 881. 
τᾶς ἑπταφϑ ὅγγου κυιϑάραοι ᾿Ριπᾷάατι γιὲ Π᾿ν᾿ 199. οἑπεακεύπου φόρ-- 
μεγγος. Νέεωι Ψ, 45. Φόρμιγγ᾽ ᾿πόλλων ἑπτάγλωσσον Χρυσέῳ πλά- 

διώκων. ϑ8ὶ αῃά, ΦΩΒΉΟΒΟΟΓΡ 'ουρίδι λεοῖον, ἄς ἰδιοσῖ ᾿γΥΥᾺ6 δαὶ 
τεδιμ 186, Πδυτιαῖ, γ6]1πὶ.- ἐΧχ Ῥτοῦχᾷ τε ἰαοοε ΤΡᾺ εηλὶὶ «οἁ ΑΕ ΐπι 
Ἦχγταιν ἰὼ Πὲε]. αδό, Ἡδαρες οὐρεία» δόμοῖ, οπζι ---- Ψκο ὑρείαν, 
Ῥγχϑεῖεν δεβο])βίατα χυδίτυος οοἀᾷ. σὐρείαν, γιὰς δὰ νυν. ἀάρ.. Δ ς 

ᾷάθο. ἀπὸ γὰρ χελώνης ὀρθινῆς ἢ λύρα ἐστίν, Β6ἢο1, Ἡγταηαε᾿ ό. 
χῃετὶσμδ ἰη Μέετο. 42. ὀρεῴμῴοιο. χελώνης. ' Ὠεϊηάς κλείόντες Βαειεωτιο ὅδε 
ἴασαι εἰ, ΕἸπιρίοἰτιο δυοῖον. ἕμϊξ, δος θεηϊ κλέοντες, χιδλὸ ἕοτπλα πυϑάπδιῃ; 
ᾳυοΐ δοίατη, ἴθ δα! οπάρθμε, νεϊθυῶμα Βοήϊα εχῖαῖ: ορεὰρ τἄπιθη. Διιϊοον. ἀἃ- 
ΒΙΡίτατου ξιΐδη6 κλέω,. ποὴ βερββ. 8 ϑέω,. πλλω, “τρέξω ; - ἀποτίτα' Ῥιοὰ 
ἀαοίδς ἔοσιωθο ϑείω, πλείω, πιείῳω οἰϊᾳφιοίδοο ἀρῃά ᾿᾿οηϊοοα μροοῖδβ 1θὰ 
δυπτις. Ηἰο οεσῖε, τροϊτισῃ βαριιαὶ κλέογτες , εἰ, 'ω ἴρβαι. Α. τοῴ. . κλέοψω 
σαι. γοσλραϊαπι δυΐοῃᾳ δϑηρδοιμι, Εγκιοὶ, Μ,,.Ρ, .3.7...48. Ῥ..δ20.4. ὅὲς 
εἰ Ζοποτῶβ Ρ. 1221, μα Ὑεγρᾷ διαὶ, χλέω"͵, δοξήζοκ υταρα: τὸ νλδος; 
πλέω καὶ χλείωώ, Ἐαεδίγιμη, κἀέημαι, εχῖας θὰ Οεἶγοι; δὲω..5099. ."Θυιετυπε 
ἄλυροι ὕμνοι τἰάεπεις ΔΑΊ ὩΘΜΕῸΝ δὰ Ῥμοεης, τῷβάς τϑ88ς. φαςαείγεΐ ᾿βμα 
ὄνία, ἐλγοπὶ, ΜἭοπῖ. -- ἴπ δρίοο ψοσθο βεαμιεμάμε Θρίοογιβα, εἰϑιι8, 
ΘΥΠΑΡα εοὸ 1060 δπεερβ. ὥιοί ἀρ πεδαῖς ἑταίραὶς βαρεῖ βομο)ϊδβεεβ,. χυ- 
Ῥὰμ5 Μ]]ιδιγδῃἀϊ8 ρἴπτα αἴσεγι. Ῥογβδοῃμθ Αἄτειβ. Ρ,, 298. 564. δἰϊθηιμι, ἐδ, 
δεαῖιδ τὸ ὙΑ]οκεμ δ Ι; οχρ]ιοδῖιθ. ἊἍ πυροὶ ἐμ τ δ}μ 0 ΑΥΤΆ ερίοα, ᾿ 

46θ:. Σπάρτα κύκλος {μαᾳς, ΑἸά, εἰ τε! 4μδ6" εἀῇ,- νεῖ, Οογμβεστεπὶ 
᾿ 

εοἴ Σπάρτῃ. ρτίπιαπι ἴῃ εἀ, Η, δίερμι Δ, 1567. Εθεάλξ -᾿Βατηεδίων ᾿Σεάρ 
4ᾳ κυκλὰς --- ᾧρα, εχ δπλεηάαιίοπο ϑ0λ] ρει ν᾽ ῥγοΡαιῖδιυρ᾽ Μυῤρτνανῖο, 
ςεϊεχίθαᾳῃςε γγρεῖον Μαϊβέδουπι ; εἰ μος ᾿ἰφηῖεν. βοοιραζοση, δὶ τασάσ' ςύδ- 
διαγεὶ ρἰιγαδὶη κυχλὰς ὧρα. Ἐμεϊρίάεαο φοερὶ, τε! ιξηδοπα εεθα: φάγον 
επΐτὰ δὰ τὰηλ ἤδοῖς, συοῦ οἰϊδεξ "ὃ χ Νοηπσ: εἰ, Ηχῃληίδ, ΟΥ̓Ρμἱοῖο, ἘΛιϊΏτα 
ἀεξεπάϊε 1ρ8. Α. 717. Ὅταν. σελήνης εὐτυχὴσ ἔλθῃ τεύκλας.. ΟεἰοριᾺ 
ἸΚᾳαρνεῖα ἴερια ἰὰ ΠΒαποτοῖα, Αρραὶπῖδ . ϑρανυΐε. ἀὀἸΡτοια., δερεϊπιο ἀξε 
τ Ὡοἷ6 δγηελ ἱποίριερδηξ,, δεκία, ἀβςίπχρ. τευπρλμα δι ν. 5 ΡΙ άπ τϑέξι. 
σλτλ Ἴοοα μιδ5 ἔεσιῶβ ὀρερφίγης ἱπάϊφρμμας Μουεῖιθ εθσαρο, Ἐεν. ρ.. τ χβ, 
ΘΡαηβειῖας δὰ (411. Ἡ. 15 Αγρο!, 72. 78. Ὠυβογδ τἀ" ΤΊ κιο, - 54, 
εἰ Βερβεεῖια, 229 π4....τὦ.. ρα, ΕΒ] οβ 805. εαὶ, εἃ, δροοηιπιοί ές. σα οὶ 
επλεπάδιίο, ὡἱΣ τεοϊρίεβάᾳ ἔργ: ΕΔ 4ὺϊ6 οομῥηπάδΑ,, ποῦ εχ σὲ ὥρβὸ 
Ἰοσο διδιιδίβεαε. Νοπῆυπι, ὡξ ος ράφδα βυπηροεῖς γεῖθας ᾿ἐρετμώῶσοι; ἀδ' χηδ 
ἀϊοτυμα δὶ Οὔρβ. ρ. 815, Οπιρίπμαᾳσῃμο, 4186 βοειΐοα. δίιαί, 418 δεϊδἐ δ 

θεῖαι ἀϊβρεγμαὶ ὁ ἌΝ ὖὰς ἐν ἧς ὌΝ ᾿ 

ἐδ, περινείσεταε ᾳυδρτι. εἰ, Με μἰλο ἐσ. Μ5, Ἐ.-νἱᾶ. Βνδηκόα. ἘΡ. 
Οτῖς. 1. Ρ. οὗ. ΒΙοπιῆεϊά. Ο1]055. δὰ Αεθοβ. Ῥεόπα, .δάο. ὥρα νυΐρο-ς: ὅρᾷ 
Ῥ. 4: Μαμῃ. ὥρας ΑΡταροῖ Μέφὸν ὍΡ6, Ὑ, ρ.. δώ. δέοπεἪξ. . .΄. 

ἀθές “οτ8 γὰρ παγσέληνος, ἐφτὸ.,ν δὲ ὁλῆς Τῆς νυκτὸς φέγγει. 886], 
Δ1 ο" ξ. τ ᾿ς ἢ ἘΣ ἐν νοις χε Ὁ ΠΝ 

ΓΝ 45 

“2 

τὰ 9.5... 
" 

. 



ϑκος 

ᾶΦ “-.....ο.ὥθὈόὕ 

45 . λιπαραῖσὶ τ ἐν ὀλβίωες ᾿Αϑάναις. - ; 

τὸς, φοΐίων Ἐλιπὲς. θανοῦ.. 5...“ "πὰ Δδό 

δὰ σα μολπὰν μελέων, ἀοιδοῖς.. ΝΝ 

: ͵ στροφὴ 8. ᾿ - 

εἴφ᾽ ἐπὶ ἐμοὶ μὲν εἴ, 
δυναίμαν δέ σε πέμψαι ᾿ 

40 ο φάος ἐξ 4ἴδα τερέμνων, 

φως, Ἀωξυτοῦ ῥείϑρωον πριν 470 
μος ποταμίᾳ Ῥέρτέρᾳ τὲ χώπ. ΘΠ 

ΠΝ οὐ ἐν 
: ΝΌΟΝ ΞΕΕΕΝ 

Π μδω. 866. λιπαραὶ , Αἰδοπασατη οριἐμόϊου Ῥεγχααπι ἐγεχαεη δῖ), βοπδραῖ 
Ῥιπεοέαπίός γεῖ Ἔρϊσπάϊάας, ἰηϊετρτεῖὰ Θρδημοπιο δὰ (απ, Η, ἴω Ὅεϊ. 
χδ5..ὄ εἰ 1θά, ἸΝΒΙετ' ἀπίάεμν ὙἼτο. Βὸὶ, “ιπαραῖσι᾽ κόσμον ᾿4Θἄναις. 
Ῥιμά, Νεπι. ΤΨ', “χ9.. λιπαρᾶν εὐωνύμων ἀπὸ ̓ 4ϑανᾶν. ἐϊ εἰς Ἰδῖμπι, 11. 50. 
Ιῴεσι: οραὰ 5.80}. ᾿Ατϊδέορῃ. ἌἈοματα. 657. " «41: λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι 
᾿᾿ϑᾶναι. τ ἀρυὰ δεμ0!,. ΝᾺΡ. 200. λιπαραὸ καὶ ἀοίδιμοι, 
ἔρεισμα, κλειναὲ ᾿ϑᾶναι," Ἠυ]ὺ5 τε! οπίοτεπι ἀρετῖς τί ἀες Ατὶδιορβδπες 
Ἀέβασιι, 669. «δὲ δὲ τίς ὑμῶν ὑποθωπεύσας λιπαρὰς καλέσειεν Αϑήνας, 
Ἡιὕρετο πᾶν ὧν διὰ τὰς λιπδξὰς, ἀφυῶν τιμὴν περιάφας. εἴ ἴὰα Ἐᾳ. 1520. 
δες Ἰοοα, δπὶ αἷϊσ απυϊδυδάππι δοάδτι ἐδοϊ απ δ5, ἱπάϊσαγεσπαϊ, Ῥσϑείεν 
ϑρδυμετηίιαι, ὙΥ ἐδοοξέη ρὶτι8᾽ ῬγΟΒΑΡ, Ὅν ᾧ», Ῥγιθεηθδοι. Β15].. Οτἷι, ΗΠ], ἰ, 
Ρ» 0. [Απἰπιράνεμνα, δὰ .1}, (αθϑδαν.. ἢ. 145. δὲμαεξετ, 1΄ ϑεοβηεῖἀεν, δά 
Ἐνάξιι. ιπά. Το... ΠῈ. Ρ.᾽ 74. εὦ, Ἠέγη. ϊστιξ, --- Αἀάς ἰαϊετρτεῖε 
δὰ Σιπείαη. Ἐποονα, Τειηοβίπεη, 10. 70}» ΙΧ. Ρ. 409. ΒΙρ. Ἐλββε. δὰ 
Ῥιαδᾶ; ΜΗ. 11..Ρ}. ὅθι. 3  ῶ“. ... : 
εὐνὴν 68. Ἰάεχα, εεξ νολτιπὶ Ἠετοῦ]ς Ἰοδγα 1ο6ι. 70, ἊΝ 

᾿ τάσο, 'ἄδου Τιαδο, Αἴδρυ ΑἸάυβ εἰ δεφυεηῖεθ, Ζ7δα τεοῖς Ἡδιίμῖδε. 
-εϊπὰο τέραμνον εἀᾷ, οὔχηεΒ. 6 Βᾶς νϑοθ υἱάειβ χιδῈὲ ποίμνϊπλιβ δὰ 
Ἢϊρρὸ}. 528. τέρεμνα " οἰκήματα Ἐξδεγοι. Βυρῥγηίπιῖιν εἰς ροόὲ πέμπει 

, ῆβ χυάασιςν, 405. Δοπκ. ---- Ὧε νατῖδ Ἀυ)8 νοοῖδ δουϊρίασα ἴω μος 
ἥ ἴοφα ερῖ. Υ͵ Ὁ. Μίεσε]].. ΟὈκογνυαῖϊ.. Ψο]. 453 Ὁ- δ05: "ες ἕέ. 

νοὸς, 471... ἵκὰ εἰπε Ματιἴαεο δἀεπάυπι ἰπάϊοιν!, ἐς Μ58. Β. Ὦ. ΕἸ. τε- 
ρα ρῖω, λδοειιπὶ ὁξέϑγων ὑτὸ ῥεέθρων. Ψενδυμ' ἐδι Ῥμενεονδῖεβ:. Καὶ Χω- 
ΡΈρλρ ἀαϑρων Ἐν ἜΝ Καὶ Κωκυτοΐο ῥεέθρων ΑἸά. : Ὑεγδῦπι ετι- 

. ξρεσίαι Βδθδὲ Ηεϊπιδμηδ' διὲ Οτρμὶς, Ρ. 724. οὐπὰ 181 πμεαρθέαϊ ἴθ δπῖ- 

ΑἰτορμΩ σου τοδροπάράϊ. γεγαπὶ Ἰλουύδην ἐἜμσα ροβὲ νυν 482. τυριἶα οοπ- 
᾿δισυριρ, οδεεηάϊεν. 370 πο -- Ψαϊκο,, '“καὸ Κωχύτοῖο ῥεέθρων. Μουκῖίυ: 
ὍῬμπν ᾧϊοιόδαιις (δ εὶον Κωκυτοῦ τὰ ῥεέθρων. Οὐδε ἐρο’ δὰ Οτρβδίοι 

᾿ δι ἄπο ἀγραπισεία δά" }βείκοιδινάαπι πο ΥὙεσδτιπλ δι ἢ, εότασι Μου- 
} Κιαδ τῆλαπι ' ταδησπι οὐπιβηεμχοχανῖξ, εἴἰσυθ ορροδυῖϊῖ, πο ορρῳρὶ ποὺ 

ῬοΙεΣΦΙΥ πὸ οδὲ ΘΏ Πα ἸΩ ΒΓΔ ἀπ δι σορμϊσοτήπη σοπϑοϊτιοίο: δἰϊτεγασλ,, δ1- 
δ᾽ ἀϊδειιηιδ 6566 ψευδίζω. ἰδία, ποη ἴεῶρίς, τ πὸ δεηκίδδε απίάεση, πῶς 
ἀναϊῃς τεὶ σαϊο δηϑαῖ, "υἱεδίον, - Νδπὶ δὲ βεπειϑόεξ, τεπιουΐεδεῖ [Ππ 1δυ- 
δυλάαλς ἀκιϊοαίς νἱεϊακλ, Ἐπεπιπὶ νοὶ ἡ] ά , φυσᾷ 811}: Ἀϊδεὶ καί, αἱ τὲ 
Βδθεηξ, διπριοἰομαπὶ ἔδοϊξ, που τῶπὶ Ῥαγιοιϊ τι ἃ Ῥοσῖδ δου ρίδτω διε. 

πε ἀεϊοια νἱ Κωχυτοῦ ῥεέϑρων κώπᾳ σουϊυμβτοιαν, Ὡ1 81} εαὶ ααρὰ τἱϊα- 
φέξεβ. ]11ὲ ὅξο πυηο εἀὐϊά. ᾿ ᾿ ΄ , ' 

.4η8, ὦ φίλα γυναικῶν το ὦ φιλτάτα, Ἡδπο οοπειττιοτσμεπι δεϊϊορίι 
Ῥογέρπι χερί, «κἀ Ηδο, ρ, ϑάν. αἴζετθην ες Ὑπεοοτῖιο, φίλ᾽ ἀνδρῶν. ἐπ 

ἴσλδοθο ζεινξιροι δι.) πρηδῖα γυναικῶν. εχ Ανἱϊρίορ. ἤδη, 168ι:. 
- 

συ ἄραι ςς κα - 

"δ Δ’ Ἢ 



“Ἃ} Ἶ Ν 
Η εὐ“ ψακωαηνοονανης ϑεοβεησεον 

σὺ τον. ἀὑτᾶς ἕτλας 
47 πόσιν ἀμτὶ σᾶς. ἀμεῖψαι ον, αὶ τὴ 

ψυχᾶς ἐξ “Αιδα " κούφα σ΄ . ."᾿ 48 
ν ,), ἢ ’ ᾽ - 8 , 

χϑὼν ἐπανωϑὲ πέσοι, γύναι" δὲ τι 
. ΡΝ ’ , ; ἯἮ.. »92 4 , 2. 25 

χαῖνον ἕλοιτο πόσις λέχος, ἡ (αλ ἐμοί τ ἂν εἴη 

ει τ στυγηϑεὶς τέχγνοις τὲ τοῖς σοῖς" Ὁ 
5, ρος τας αᾳντιστροφὴ β'. ; ΐ 

480 μαάτερος οὐ ϑελούσιες Ὧ ὑΐ ᾿ 

Α ἰ πρὸ παιδὸς χϑονὶ κρύψαν 
δέμας, οὐδὲ παϊῥὸς γεραιοῦ, 
"κι 4Φ΄ 44 

Ε ᾿ : : ν Σ ; ᾿ ᾿ ἿΣ ᾿ Ὰ ᾿ ᾿ 

ὦ σχέιλ᾽ ἀνδρῶν. Τοιὶα. κἀ)εῖαα Ἡεταοῖ, 567. ὦ τάλαινα παρϑένων, 
Ουΐῃ αἱ ἴῃ ΗἰρΡρο]. 8έ9. Ἰεριιπῖαν ᾿ἐδάθμι νοερὰ, ὦ φέλα γυναικῶν, Νεεορ 
ταπἦξε εἰϊάοεῖι δοβδείεσιιβ σὺ γὰρ, ὦ φίλα, ὦ φίλα χυναιχῶν, Μοπᾷᾶ. πτ᾿ 
Μίοΐχμς ὑτὸ ὦ φιλτάτη, δεὰ φίλη γυχαικῶν εεἰ σαγα ἱπέφν πμιλίσεοφ, 

. 4η4ά, σύ γε τὸν σαυτᾶς τυῖΐβο, ἔον!ο τπεῖσο. -.Τρ)ενὶ.. 786, ᾳυρᾷ 
οὐ της Μ.55, Β, Ὁ, ΕἸ. εἰ οἀϊαϊ αὐτᾶς. Ἠὰ ἴεγο Ἐνέμτγάαιϊ δ ἰὴ Αηληιδά.- 
αἱ Επτρ, (ὐκϊαϊοβο ΡεδεἸεοιϊ ρα ἴῃ Ασαᾶ, ἈἘρολοεηοηῖ, ἂμ 1811. 
ΒΑΡ επἀλγῃτη ῥσϑεπ} 8618 9 πἰδὶ αποὰ 116 αὑτᾶς. ὙΙά. ΕἸπλρ!εἰμμι δὰ δορῇ.- 
Οεὰ. Τ. κὅδ. εἰ δὰ Ηετᾷο]. 144. ΔΑοπ  . " ᾿ς ΟὟ ᾿ 

άγ8. Λάγάειιε ἀϊοϊϊαΣ διρτα 46. ἁάμαριε ἀμείψας. ψ εὶς Βι:- 
οβδιηδιυβ, ϑοίᾳ γερϑγέα, ε5, οοπ)αρὲα Οτοο Ομας πιμέαξα, ᾳπίρια απ πιαιβ 
Φγίρεγοϑ, ἤοπξι, " : εκ ἐν πλητν, τὰ ταν 

476. ᾿Αἴδα Β, Ὁ. ΕἸ. ὅδα 1.260. ἄδαο ΑΙά, εἰπάς οἵ, ΤΊΡΩΙΙ, 1], 
ΨΥ. 40. ΕἾ, δεπα, αἀἰδοοάφπα ἀϊοφί,, ρέαοοημσ φμίδδοας, Τοιγάσμα 
ἀοοιγῶς δ διμὺῦ οδδᾶ ἰονία, υ]τα Βυϊυδιθοάϊ ρῥχερριιουϊδ., ἐχεῃ ἃ 
εοπρεϑεὶς Καὶ νομ πηδηη. Εαυ, οτ. Ρ. ὅ59.  οηἡ ἢ. ᾿ 

47). Οἴμλμεε οαἀϊϊϊοηεθ. δῖα Μαιιμίαθ, ἐχμίθθας ἐπάνω πέσειξ. "5εἃ 
γοχ πόσειδ Ῥαυβανά εβι. ϑεϊἡϊετυβ δά. Τιο. ὅοϑ, ἐπλεπάδε “ἐπάνω. πᾶῆσοι, 
ὦ γύναι, πο πιι]6.. Ἑπιάϊ Μαιπδο ἐπάνωθεν πόσοι, γύναι ἐχ {ὐἰρμβ 
Τοάϊοῖδις Β. Ὦ. ΕἸ. ἈΒεοῖνι8 ἐπόνωϑθϑε Ἐτίινάι,, αιιοπὶ 'π 815. σεσβιριιβ 
αἀϊνιάεμκῖς ἔδεσε δεουῖϊαβ δσῃσὰ. ΙΗ ογιξ. “--- Νοη ἄϊχετὶπὶ πέσειδ ΒΑυῬδυΆπι 
ψοῦεπι ε886. Οἰληΐπο ἴῃ [Δ] 0018 ογπλῖδ δ᾽ Ἰπλλ δ} 118. ῥδιῖοὸ σδΌ}}}8 γε ν.- 
δαπαια εἴ, εἴ ΠΙΙΡΕΙ δδο τϑρευϊὶ διιπέ, χὺϊ πιὶς ον πλδα  ρδιγΟ οἰ ὨΔΡΘΏᾺΣ 
Δ) Ο δὶμα ὁα11815 ἰάοπεῖδ, Οοηδβιϊαβ απ8ς Οδδὴῃ ἠδοῦ ϑομλοοῖ. “4ἰα5 Ῥ- 55, 

᾿μΟΒεοκ, Ῥυγα, Ῥδγεγρ. Ὁ. 724. εγυάίτε ἀϊδβραϊανουιοῖ 5 ρϑπ]ο «δι τι 
δειϊασιζϊ πὶ βθδπι Ῥτοπιποίανὶξ, αυΐρρα διιθπὶ ἀρεραῖ οὐπδαη, ΗπΒΟΒ κε "ἷῃ 
Οοτωπιεηῖ, ἄς Ογρμεὶ Ασροηφιῖ. Ῥ' ά, 2, μἐκι. --ὦἰ Ἠϊο δἀδεηάμε. Βευίῖ- 
Σ ΔΩ, ἀπὶ Ἴη ἐπα ΐοθ νει ογατα ἱγγερααυϊαπι εἰ πόσεις εἰ προςέπεσα ἰὰ 
Ὑτοδλά. 291. ἐετεηήάῃπι ρυΐαῖ, Βανρθᾶτα διιῶς ἴδα ριἃ ἱγορίοοβ. δεῖ 
ᾳυοπιοάο [ἃ ρετβυδήεαδ 118, χη 18 αιΐ ποῖ τἰδὶ το] τα ]εσιίαπα, ρᾶγαῖαν 
δειβι8 δαγΌγα τευμα. ἄοεδὶ} 77Ζέσειδ τρεϊχὶοῖβ ἀερεῖογ, αἀπὶ ἴῃ ϑδηϊβῖσο-- 
Ῥῆα τοῦτο ῥτὸ τὸ δοτίριαπι υἱάεραπῖ. ον 

478. ἴπ Οοά, Εἴοτεπι, Ἰερίταν, ἡ μάλ ἄν ἐμοὶ γ “ἂν εἴη, τόδῖδ 
Τιευϊίηρ. οαἂ Νίεά, ὅ60ρ. 2» ὼ σἐ. -- υϊβαϊαπι γὴ ἴὰ τ᾿ εγαῖ πλιϊαπππι. 
: .485. ἯἬϊο ᾳυοχιις νεγσαπὶ ἀδειδεταγι ποιατίς Οαήϊενιι58. Ρυδοῖεν 46- 

. ἔδοϊθτηι δι δι Όρμδς, ποῖδθ!δ Ὠἰαϊατα “ἀπ ἢπο νειδιῖβ.,, εἴ ΤΠ Ετττ ρΊΑ) 501. 
τχῖα. ΜΌΟῈ ἔν --- Οαν ἰὰϊειτορία, αὰρπὶ θέλοντος ε΄ ργιδέρτεβδο ϑελού- 
σας ἰπιε}]!8ὶ ροϑεῖτ, ογδιῖΐο δυΐθπ οὰπὶ ρῥγδεοθάεπεραδ' πο δεγεαι 5 Ἀεΐθ-. 

᾿ ) 

Ι 



Α΄) ----- 

ὧν ἔτεχον δ᾽, οὐκ ἔτλαν ῥύεσϑαε, 
488 σχετλίω, πολιὰν ἔχοντε᾽ χαίταμ" 
εν σὺ δ᾽ ἐν ἥβᾳ νέᾳ " ἬΝ ᾿ς 48ὅ 

᾿προϑανοῦσα φωτὸς οἴχει.. 
τοιαύτας εἰ μου κὕρσαε' : 
συνδυάδος φιλίας ἀλόχομ:, τὸ γὰρ ᾿ 

490 ἐν βιότῳ σπάνιον μέρος" ἦ γὰρ ἐμοί Υ ἄλυπος 
δὲ αἰῶνος ἂν ξυνείη., τ τον, 

ΗΡΑ. ξένοι, “Ῥεραίας τῆςδε κωμῆται χϑονός, 
᾿Δδμητον ἐν δόμοισιν ἀρα κιγχάνω; 

ΧΟΡ, ἔστ᾽ ἐν δόμοισι παῖς Φέρητος } Ἥραλλεις. 

465 ἀλλ εἰπὲ, χρεία τίς σε Θεσσαλῶν χϑόνα 

τευάα εδὲ επΐπὶ δὰ 1116, κούφαω σὸς χϑὼν ἐπάνωϑθε πέσοι, γύγαι, 1ϊδ, χιὰς 
᾿ἰαιεγπιεάϊα δυπῖ, ἧπ ραγρηιμεδὶ αὐ αἰ, 

484. [τὰ Β. Ὁ. ἘΊ, Μαιῆ, ὃν ἔτεκον οὐκ Τδεο, (εἴετὶ οὔπὶ ΑἸάο 
ὃν ἔτεκον, νοῦκ --- διιρεοίατα βαδεο ῥύσασϑαι, οὐυΪαδ. ρτΐπια ρτοάιυοία 
ἸΩΘΙΣΤῸ βιγορμΐδο πιδία τεδρουάει, 7295. --- Οὐππ, οοἀά, ΕἸοτεπτηὶ εἴ 
Ἡκνηϊειεὶς ῥύεσϑας γτο νυἱεαίο ῥύσασθαι ρταεθεδως, μος ὧἱ χαοὰ ἔλοὶ- 
1 ἀρίατὶ πιεῖτο ροδϑς, ρτγαεξεγεπα ΏΠλ. ᾿ 

π΄ 486, νέᾳ »έου π. φ. οἵ. ἐδὰ, ϑεουϊπα σὰπὶ Μ55. Β. Ὦ. φυὶΐ Πιποιο 
Ἰοσιπὶ εἰπε Δα πρ ἀυδπὶ ΠΡ τὶ αρτοδδὶ τορτδοθεηϊδοῖ: 0116 πὶ θπὶπλ γὲᾳ 
ῬΙῸ νόσὲ Σῃ ΟὈΌδΥ 808. μάρετθ οαπὶ ϑε]εγό ἀ6 Ὠοσῆτ. Ρ..80. ᾿ 81 «υίΐς 
Ῥτδεξεται γέου, ὕοὰ σεριρπο, 270 πᾶ. τ 

εν 488. ́  εἴη μὲ κυρῆσαι εἀ, Μ55. Ταπίθπι Ρ. μαδεῖ μὸὲ δι ρεγβοῦῖρῖο ε. 
Ῥτοροπιιίῖς εἴη μέ τοῦ κύρσαε Μαδρτανίπ, μοὺ κύρσαι Ἐτίατάι. -ἜΠπ)5], Ἠος 
σρεῖνὶ βγαῖϊα γέσεμὶ,, εἴ Ὠ.}]}}8 ἀηδίίο ἀιΐμ. δὶς βοσίρϑετβς Ἑυτὶριἀεβ, φαυὶ 
Βδαῃς δοιίδιὶ ἔουπιᾶπὶ Β] γιιμαιιθ ἀϑυτραιῖῖ. Μεᾶ. χόθο. “Ὁ τέκνου, μη- 
τρὸς ὡς κακῆς ἐκύρσατε, Ιοπ,. 1105. Ινόϑου παιδὸς ἔκυρσεν. Μεϊδαηίρ- 
Ῥᾶε Εν. Χ, Μετρίων λόκτρων, μετρίων δὲ γάμων Μεϊὰ σωφροσύνης Κύρ- 
σαφ θνητοῖσιν ἄριστον, Ἔοπέ. : : : 

4890. Ἡδρίδηι8 εαὐϊῃπι εδὲ φίλας. δεᾷ φιλίας Βα επὶ Β. Ὁ. ΕἸ. 
φποά πρεῖτγο περαδβαγίι πὶ 6886 υἱάεσιος Ετίατι, δεία! εν. [ὦ Ὑτοδᾶ. 505. 
Οοςαγτῖς φιλίας ἀλόχου ἰηῖτα 8097, τὸ γὰρ ρτο ταυϊρβαῖο τοῦτο γὰρ Ἐπ 
υγάτιο Δεροπιιδ. : 2 ὁ πὶ ἔ- 

"4ρο, ἐν βιότῳ Ετγβιτάςϊ, Μδιῖδθ, εχ (ολα, Β, Ὁ, εἰ ϑοβο)ϊιαδβξα : δἷο 
ἄὔθοχας ΕἸ. εἷδὶ φιοΐ ΠΙΡτρτῖ! ἱαρανία ἀεάϊε ἐν ᾿(βιότον. 1,48... ΑἹ. εἰ χεὶὶ- 
«υἱ ἐν γε βίῳ. ϊοπκ. ᾽ς Σ 

492. ϑυϊάαα κωμῆται" οἵ γείτονες" κώμη γαρ ἥ γειτονία. εἰ τροχ, 
κωμήτας οἱ παλαιοὶ τοὺς ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδου καὺ τόπου ἔλεγον. Νοιὺ 

ν᾿ υδλῖτες Ἠεεγοβίοα εἰ Ῥμοῖπθ, Δ{ο τ ἢ, 
, 45, κιχάνω 1,185. Α]ά,. φυοὰ ἀρεῖ τηείγυτα υἱται, Ἐεδβιϊταῖς Ατιὶ- 
ςἀπὰ ἐογπλαπὶ κχεγχάγω Οἰδέοτάιμε, ἐχδουῖθεηθ Εἰιδίδι. δὰ Οὐ. Ε. ρΡ. 15:98, 
Δοξξοθ, 25. ἴα Ηἰἴρροὶ, τά42. ρῥτίπλυβ ράϊαϊ κιγχάνει, δὲ Ὡ1}}1 ΒάΡοὸ 
αᾳυοά 1δὲ πρικριῖς αὐ οαπι. απ 

405, [τὰ Οκἰεῖ, Μαῖἢ. εχ Μ585. Β. Ὁ. Οεἴενὶ μάρεος πόλιν ῬΙῸ 
᾿χϑόνα., ἭοπΑλ. --- ὙΒεοον. 1γ}}, ΧΧΥ., 4, αὐγείην ἐθέλοιμέ κεν 
ύχον Ἐπειῶν Εἰςιδέξιν" τοῦ γάρ μὲ καὶ ἤγαγον ἐνθάδε χρειώ, οἴν. 
ἢοριεν. Οἀγει. ὁ, 1τθὅ, πὰ ᾿ ἜΝ 



-»......... ΠΥ, “-........ 

πέμπει, (Φεραῖον ἄστυ. προςβῆναε τύδε ; 
ΤΡ. Τιρυνϑίῳ πράσσω τίν᾽ Εὐρυσϑεῖ πόνον. 
ΧΟΡ, χαὶ πὸϊ πορεύει ; τῷ συνέζευξαν πλάνῳ ; 
ἩΡΑ. Θρῃχὸς τέτρωρον ἅρμα Διομήδους μέτα.΄ 

δοο' ΧΟΡ, πῶς οὖν δυνήσει; μῶν ἄπειρος -εἶ ξένου ;. 
ΗΡΑ. ἄπειρος " 'οὔπω Βιστόνων ἦλθον χϑύόνα. 
ΧΟΡ, οὐχ ἔστιν ἵππων δεσπόσαι ο᾽ ἄνευ μάχης. 
ΗΔΑ͂. ἀλλ οὐδ᾽ ἀπειπεῖν τοὺς πόνουρ οἷόν τὲ μοι- 

ι ῖ 

άρθ. [4 ϑο}ο]. 1,260. ργοβδηῖ Τγπτῖο, Οεἰετὶ Φεραίων. 
407. Ὀιοϊϊαν Ηδγουϊος ἰὼ ετο. Ἐ. ὅ88ε.ἁ Ἰυκηναίῳ πονῶν τυράννῳ. 

Μγσεηῖδ δοΐμι τερηανῖς Επέγϑίμβειδ. Μομτ ΕἸπηοἰοῖθθ δὰ Ἤθγδο]. θά. 
Ἠετχσοιεπὶ εἰ ΕΠ τγβίβει πὶ ῥγοζωΐβουα Αὐρῖνοβ εἰ Τιγυαῖθῖοβ ἃ ἴγαριοῖδ δρ-- 
ΡΦΙ]ανὶ. Ψιά, ἰηΐν, στ, 807, 576. 854.  Οομπβι]θηάα εϑὲ οἰϊαπλ ἰῃ δι θη} ἢ 
6) ιιδάει ποῖ δὰ Ἠδργδοὶ, 1388. ἤοπἢ. --- Νες σωΐηιβ ἀροῖα Ηεχχρδηηὶ 
δα ΕἸεοῖν. γν. ά. ποῖδ δβῖ μγδεϊοιειιπάα εἷ, αυΐϊ. δοοιγαίϊιιϑ μδμσ τεπὶ ἰμ (185 
Βασε νεῖ, 2) 5, , “Ἂν ᾿ 

4908, καὶ ποῖ οτος εἀὰ, Πεάϊ ἂς σῆθο ποῖ χαΐ. ---- Οουΐ, ν, 8ὅο, 
Ποῦ καὶ σφρ ϑάπτει; ιτοδϑ8, Ποῦ καὶ τρέφοιτ᾽ ἂν δωμάτων νέα Χυνή; 
Ἦος ογχάϊηες δουιρίδ8 ε886 Υοοιΐαθ Ὡ 620», τι ορίποσ, ἀμπδίζαιι, ρεγίθολα 
Ῥοχδβοηΐ μοῖδ δὰ Ῥβοξδη, 1ὅ79. Ὁδὶ φουῖτα οπιπο δα, αιδς Καὶ πῶς “πότ 
σερακτὰιν διπτύχων παίδων φόνὸς; --- ἀοάϊε Ψὴν τωλβιι 6 Οοἀά. πρὸς 
Ὡ1|}}} πῶς καὶ; --- »ΕἘφ ποιηΐμβ χαὶ πῶς νἱιϊοδα εδὲ ἰβοῖίῖο, χιοά ο06}]:-- 
εἰδηι8 ἔεσγα οϑὲ γεὶ οομιτδάϊροηϊίδ; τὸ πιοάο 1207. ϑϑωβις οδὲ, 5 ἈῬγαφο. 
ἕεγδα ημοηιοάο. ἴα δ8ο1εξ οοριυ]α. ἱπιεσσοραῖινίϑ τίς, πῶς, ποῖ. ποῦ, 
σεοΐος Ῥοδιρρυὶ, Ηξεο. δ10. Πῶς καί νιν ἐξεπράξατ᾽; ἀρ αἰδούμειοι 
1055. ποῖ καὶ μὲ φυγᾷ Μτώσσουσι μυχῶν; .Α]. 846. (850ο.) {οὔ 
καὶ σφε ϑάπτει; Ατὶδῖορβ. Ρᾷς, 1288, ποῦ καὶ ποτ᾽ εἶ; Ἠεἰικῖ 
σεροσέζειξαι Μ58. Β. ΕἸ, Ἑδάεπι ἐοὲ νογϊεῖδβ Ηἰρρ. 1ὅ87. οἵᾳ ξυμφορὰ 
ξυνεζύγης, ὉἈὈ1 δ᾽ πλ}}16 χαφεάδπι ἰπάἀἰοαγωυθ. Ζρπξ. --- Νοῖ βου ροίδϑεξ 
Ῥογδβουιβ μὶο ποῖ καί. ϑεωείβδεῖ δηῖπὶ ἰὰ ε88εὲ ἱμεριἰδβίηνιιπ), Καὶ ἴπ 
τἰηῃοίρίο μοβιΐῃπηλ χαϊγαη 8 ἔεπὶ πονᾶπὶ οδῖ, ἰάδοαιθ ὁδΔερ6 οδιοϊςαϊθ, 
οδιροπίϊων δπΐεπλ, δὶ ἀθ ἔδοῖο ἴρβο ἴαπι οομειδῖ, εἰ ἰδηΐαπι ἀἄ6 ερ, 

αἀυοὰ νοοῦ]α ἱηπϊεστοραῖϊνα δουιπεοῖι, οοειίοτεϑ βετὶ τοἰιηλδ: υὐ ἰηΐγαι 
σιοῦ καί σφε ϑάπτει; Αἰχυὶ ἐχ Ἠετοι 8 σου οἷϑ Ὡ1}}1 ἀ6 ἰπονθ εἶμ8. 6115) 
απο οομδῖαϊ, δειὶ αἰνπὶ 116 β6 Επτυδιεῖ αιιδεάδπι πιδηάαῖα ἐχϑεαιὶ ἀϊοιῖ, 
τω ϊτδῃβ οἰοτῃθ, 400 εὐπὶ τα ΕΤΥΒΙΒεὰδ ἰῃδδεγὶϊ, δ 20, ἡπαιξ, »γαϊῇπ 
οἱδοεγίὶς δ Ἰὰ ρΡοδιροβίίο καὶ δἱ χιυιὰ χιϊταϊίοη!δ 6δῖ, εδὲ 1Ἰὰ ἴῃ 60 ρουλμπλα 
αυοά᾽ αἰ 6 τῷ ἰρ88 οσομδῖεῖ, Δ] αἱὰ ἰμ δὰ ἴδπιεὴ διῖ, 4υοα πέδοϊδ-- 
ΤΩ: 40.886 δὲ 4 δβὶ ]1εν:8 αιαείάδι" ᾿ἸμἀἸημδιῖα : μμᾶάς νευιοηάμαι εδὲ ἀ6-- 
πεόπε; ἀἴ, ποῦ καὶ ποτ᾽ εἶ; δὲ ἀσίμεπι 66.) Ὑιὰδ Ἰηΐνδ τ. 1054. τ 

409. Ὑ1᾽άε ποδ βίῖρτα δὲ νυν. 66. Οουιϊς Βαγπεδῖι στο. Ε΄, ὅδο. 
Τεϑρίέππων τ᾿ ἐπέβα, Καὶ ψαλίοις ἐδάμασε πώλους “ιομήδεος, αἵ φο- 
νίαισι φάτναις ᾿ἡγάλιν' ἐθϑόαζον Κάϑαιμα σἵτα γένγυσι, χαρμοναῖσιν ἀν- 
δροβρῶαι δυστράπεζοι. ««Αροϊοάοτας 1. δ, 8... 170. ᾿ Ὄγδοον αϑλον 
ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρᾳκὸς ἵππους εἰς Πυκήνας κομίζειν.. 
ἦν δὲ οὗτος ἤρεος καὶ Κυρήνης, βασιλεὺς Μβιστύφων ἔϑνους Θρηκίον καὶ 
μοχιμωτάτου κ. τ. Δ: δέοηκ, : 

δοῦ. ἀπειπεῖν μὴ ἣν πόνους Τι.δς. ΑἸ(, εἰ “δεφυθηῖεο, 8010 (ὐδἰδεὰ 
(ογάἄϊυδ εχ Β, ΕἸ. τοῖς πόνοις. Ασδοιπαιϊνιδ νφέο ὑεάϊάϊ., σιπλ δ βη 6 εξ᾿ 

ἀπειπεῖν ἐο. νοποώποθ, τἴ ἰωἶα ,ϑ8.. ἀπειαςεὶν ---- τὴν σὴν ' πατροῷαν 

ὑστίαν. Ἠέετο. Ἐς, τὅδά, ᾿ἢν οὔτ᾽ ἀπεῖπον. οὐδέν. Ἐσυπάεπι δβευδιι ὅκα 
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ΧΟΡ, χτανὼν ἄρ ἥξεις, ἢ ϑανὼν αὐτοῦ μενεῖς. 
ὅ06 ἩΡΑ͂. οὗ τόνδ᾽ ἀγῶνα πρῶτον ἂν δραμοιμὶ ἐγώ. 

ΧΟΡ, τί δ᾽ ἂν κρατήσας δεσπότην πλέον λάβοις ; 
ἮΡΑ. πώλους ἀπάξω χοιράνῳ Τιρυνϑίῳ. 
ΧΟΡ, οὐχ εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάϑοις.- 
ἨΡΑ͂. εἰ μή γε πῦρ πνέουσι μυκτήρων ἄπο- 

ὅ10 ΧΟΡ, ἀλλ ἄνδρας ἀρταμοῦσι λαιψηραῖς γνάϑοις. 
ἮΡΑ. ϑηρῶν ὀρείων χόρτον, οὐχ ἵππων, λέγεις. 
ΧΟΡ, φάτνας ἴδοις ἂν αἵμασιν πεφυρμένας. 
ἩΡΑ͂. τίνος δ᾽ ὃ ϑρέψας παῖς πατρὸς κομπάζεται ; 
ΧΟΡ, "άρεος, ξαχρύσου Θρῃκίας πέλτης ἄναξ. 

Ῥυϊπιϊς ΘΌρρΙο, 5842. Οὐκ οὖν ἀπαυδᾷν δυνατόν ἐστί μοι πόνους. Οου- 
ἴτ ἀπδιπεῖν σὰπὶ ἀαϊϊνο εδὲ ἀδἤοστθ. ἀὰὲ χὰ -δἰρυϊί, νυἱὰ, ΒΙοπιβεῖϊ ἃ. δὰ 
Αδεοι, ὙΠῈΡ. 8άρ. οπκ. --- Οὐΐηπας οοἀά, τοῖς πόνοις , φυοά εἰίαπι 
Μαιιβίδο ρῥγαείας, αιΐα, αὶ ποροῖ 86 Ἰαροσοβ ἀεϊγεοϊατε ροββε, ἰάεπι 
Εἰἴδτα περεὶῖ δε δηΐϊπλμπὶ ἀεδροπᾶστε ροϑδὲ ῥτορῖες Ἰαυογέβ. 16 δυϊυδηιοῦί 
Ἰοεὶβ ἤὭοὰ χαυϊά ροτηετὶς ἀϊοὶ, δεὰ αυἱὰ πιαχίπλθ Βιπηρίεχ, ἰάεοχψῃς γεὴ 
δ᾽ πλ}}} πλπὶ δῖ, νἱἀεμάτπη εδῖ, ]1ἃ εεὶ διἴεπι, χαρά εχ αἰτᾶφᾶς ]6οϊΣοηθ 
φομοϊπηδεὶ ἀθθτϊ, τοὺς πόνους. Νοὴ μπο ἰδηίαπι, 864 οὔπλμεβ, 4006, 
δ:0᾽ ἘΠγυδίμβουϑ ἱπηρομαῖ, ἰάθοτεβ πορδὶ 86 ἀείγεοϊατε ῬΟ8856. 

δοά, Οὐυπὰ νευρὶδ ϑαγὼν. αὐτοῦ μενεῖς ςοπίετεπάυθ ἴοῃ. νυ. Σοὔϑ, 
οὕποϑ' ἵξεται κλεινὰς 4ϑήνας, κατϑανὼν δ᾽ αὐτοῦ μενεῖ, 

505. 7400}. Ααἰπι. Ρ. 41. ΠπιᾺ1]6, αἰ ορίηοτ, εἰ δουίγτα βοηβίσα Ἰερὶϊ 
ἀγῶν᾽ ἄτρωτον. Ταπιυηάεμι ναῖε Ἠδγοιΐ τεβροηδίο, ἃο ΤΊ] ἐβεὶ ἴω Θαρρί. 
575. υδὶ ΚΗΡΥΞ,, Ἔν ἀσπίσιν σοι πρῶτα κινδυνευτέον. ΘΗ. Πολλοῦ; 
ἔτλην δὴ χἀτέρους ἄλλους πόνους. Ἄ οπξ. : ᾿ 

806. Μιᾷ. ομλπΐμο μὲ νυ. 7. Ἄϊοπκ. ᾿ 
δοϑ. εὐμαρές. εὐχερὲς, δάδιον, ἀσφαλές. Ἠδεδγο!. ΠΗ͂ ὁ π ἔ. , 
δ10., ϑ868ο!, ἀρταμοῦσιν, μαγείρουσιν' ἄρταμος γὰρ ἀδγδται ὃ 

μάγειρος, Ῥατίϊεν δἷϊ Οτατηταδιϊοὶ, Ἠεδγομβίτππι ν. ἀρταμοῦσιν' ἐσθίουσιν, ᾿ 
᾿νπο τεδρίοετα οεηβε ΨΥ, ὨΏ}. γιά. ΒΙοιηβεῖϊά, Ο]ο665. δὰ Αδ6βο}. Ῥυοπι,.. 
1059. π0] ἰπίεν δ] 1 οἰϊδίας. ϑ.μοῖ. δὰ Ορρίδα. Ηαὶ. 621. διαρταμέοντες' 
διακόπτοντες. ὥρταμος, πᾶς σφαγεὺς “ἢ φονεὺς" κυρίως δὲ ὃ μαγειροῦ 
ὃ κατὰ ἄρϑρα τέμνων. Μοπ ΕΣ. --- λαιψηρὰς γνάϑους εαιῖα Ὀϊοπλεάίο 
πῖθαὶς Ἐπτρίἀθ8., τὸ Ριράαταβ Νεπι. 1., 65, δηριιεβ, ἂρ. διποπε Ἡδτγοαὶ 
ἀβέληι! ἱπαπλίσδοβ, ἀΐοῖς τέκνοισι» κείας γνάϑους ἀμφιελίξασϑαι μεμαὰ- 
τας. »᾽ ἐστ. ; 
τς διλ. Ρ]υγαῖεπι νοοῖδ αἶμα τεδεταὶϊς Μευερτανῖαθ Νοβῖγο Ῥ]ιοεπ. 1517: 
Ῥογβοῦιθ ΑὝϑομ)]ο ΟΒοερ. 64. γιά. εἾτι8 Αἄνειβ. ρ. 1299. θοῖεβ ἔξ 
δριιἃ Νορίγυπι εχῖδῖ, ἤδης ἔδθυϊδπι αἰιΐροτο Ὁ. Οὐ]αρος ΥἹ, 9545. ΟΥϊά. 
Ἦετο ΙΧ. 67. 89. Μεῖ, ΙΧ, 194. δὶ ποδίταπι Ἰοοιπι, πὲ υἱάείαν, ταδρίοἰ!. 
Ομίά 2 φωοὰ Τλτγασαϑ ἐγωοϑ, λμπιαπο δϑαπραΐμο γίπριοε, Ῥίεπάφιε 
σογρογίδωσ ἰαοστὶς ρῥγασδορια νίαΐ, Ῥίϑαφμα ἀ6)6οΐ, ἀοπείπμπιημσ ἡρδοδαὺ 
}οτγεπιὶ 2 Μοπξ. ᾿ . 

διά, ἄρεως 1ιαεο. 5010]. δὲ εἰς ΤΡ ιτιος βοᾷ τεοῖε Ἄρεος, ᾳυοά 
ἰη Ἠδετγδοῖ. 176. ΕἸ, οὅ0. τιεσσαπι ροδιυϊαι, Οοηαυχίς, αἱ νἱάδζαγ, ϑοδο- 
Διδεῖο “ἥρεος ζαχρύσου; ἴαϊευσα εἴιπὶ 6686 οδεδηάϊι Ἰοοῦθ ἈΒοο; ὅ7ο. τὸν 
ζάχρυσον Πηλείδαᾳ προβαλοῦ κατ ὄμμα πέλταν. Ἰῖεαι, πέλτῃ ἀσπὶς ἔστιν 

υν» μὴ ἔχουσα. )ο γοοϊδυδ δ ζαὰ οοπιροδίεδ ΟΠληΐῃῸ οομδπ] "86 Β]οπι- 

βριήδιο Οἰο86. δὰ Αεϑοῖ. Ῥασϑ. 521.. Θρᾳνέας ἔετϑ ομμηεβ, (ὐεἰόξιηλ: ἀϊα- 



δ15 ΗΣ Α. χαὶ τὸνδὲε τοὐμοῦ δαίμονος πόνον λέγεις; 
σχληρὸς γὰρ αἰεί, καὶ πρὸς αἶπος ἔρχεται, 
εἰ γρὴ μὲ παισὶν οἷς "“δης ἐγείνατο, 
μάχην συνάψαι, πρῶτα μὲν «Τυκάονε, 
αὖϑις δὲ Κύκνῳ, τόνδε δ᾽ ἔρχομαι τρίτον 

δὅ20 ἀγῶνα πώλοις δεσπότῃ τε συμβαλῶν. 
ἀλλ οὔτις ἐστὶν ἃς τὸν ᾿Αλχμήνης γόνον 

᾿τρέσαντα χεῖρα πολεμίων πότ᾽ ὄψεται... 

ταν πέλτης ἄναξ, αἱ κώπης ἄναξ ὧδ τοπιέρα, Αεδοῖ, Ῥετι. 584, Μ ὁ ἡ ξ, --- 
σεξλτὴ ᾳιυϊὶά’ εἷϊ, ορίἰπλθ οζμηίιπλ ἐχρ]οαὶ ΠίοηΥθ, Ἠδϊϊοατη, 1]., 70, γοϊ.. 
1. ». 586. τῇ ἐὐωνύμῳ κατέχεε πέλτην Θρᾳκίαν ἢ δ᾽ ἐστὶ ῥαβδοειδεῖ 
ϑυρεῷ στενωτέρους ἔχοντι τοὺς λαγόνας ἐμφερὴς, οἵας λέγονται φέρειν οὗ 
τὰ Κουρήτων παρ Ἀλλησὶν ἐπιτελοῦντες ἱερά. Το ὲ, ----. Νου οοη-- 
ἐπηχὶς βοβο  ἰδβῖοα ζαχρύσον οἴπὶ ἄρεος. Αςδομγ}} κώπης ἄναξ τεοῖς φαΐτ' 
ἄξεπι σοπιρατδτὶ ροῖεδῖ, ναγιῖπὶ αυΐϊα πο γοπεὶ όπι,, 8εἃ ἄἀμοόπιὶ οἷαδε δα, 
τὶ δίς πέλτης ἄναξ τερόπι Ρορεὶὲ Ρο 6 ἀγπιαΐξ εἰδτϊβοαῖ, ᾿ 

815. ΪἹπιειτορϑίιομίβ ποῖα ροβῖ λέγεις, ἴῃ δεουπάαπι Ἠεγυδρὶῖ εὐϊ το 
ὭΘΙΣ 8616} δι  Π} 1838, ΡΘΣ δείουδθ ργοραραῖδ εβξ, ὑπᾶφ δβεῆβι:8 Ἰοοΐ ὑϑθῃθ 
ἐχοϊάιϊ; τοἸ]επάδπι υἱὲ Μαγί]δυσδ, ἤδπχο γεγο δὐϊογαπι δηῖθ Μαϊιδθ- 
ἴιΠῈ διιδίϊ, ϑεαιεηδ υογβι8, αυἱ διὰ μέσου εδῖ, ταϊϊομεπι ᾿σοὰαϊξ, οὐκ 
σοηγνεηΐτοξ Ηἷς Ἰαδον Ἠεγοα]δ ἑοτίθηδε. Ἄζοπῖ. --- ϑορβοοῖ. Α]. 580. 
Ηέτπι, πρέπον γὲ τἂν ἦν δαίμονος τοῦ ᾽μοῦ τόδε ἢ (6 ὲ. ἌΝ 

δ16. αἷπος εχροπῖι Ἠδεδγοι. κάματος ἢ ὑψηλὸς τόπος.. Ἤλτεο γετο 
Ῥτ᾽ πιατία- δβὶ δ βηϊ οαῖῖο, οπὶ 80 αἰπὺς βυχοῖῖι, ὙΠεοον, ὙΠ, 148. 
νύμφαι Κασταλίδες, Παρνάσιον αἷπος ἔχοισαι, Αροϊ!. Ἀ, 11. 507, 
τώσιον αἷπος. ϑ΄η διιϊειλ χϑοῖα ϑάϊταν αἶπος, δουὶδὶ εἰΐδια Ὀροτῖεθαῖ 1η 
Ῥμοει. 865. αἷπος ἐκβαλῶν ὁδοῦ. εἰ εοττίρειάϊιε εταὶ Ἐπεῖδιμ. 1}. Σ' ν. 
301, 1033 288. 59. ἀπεπλ οἰζανὶ: Ψαϊοκεωδετία πὰ ῬΒοθα. Εὐρὶπίδης 
ἅπος οὐδετέρως τὸν κάμαιον ἔφη. Μδπᾶ. Ἐ 

817.. 81... Β. ἢ. ΒΡ. 180. οὐ ΑἸὰ. Ἠετν. 1. Βγυδ. ἡ Ηξτν. 1 εἴ 66- 
“ . 3 4 « Α . ἴ- 

πιηεηῖε5. ἢ χρῆν οου). Μαικ!. εἰ τεροευΐϊξ Μυερτ. πᾶσι» ρτὸ παισὲν εὐϊαϊε 
ὙγΑκοθο] ἃ... . : 

ἀὴὰν ΑὨὮ Σιγοαοηῖδ, Δ}1 Ματιΐδ, δἰ! δὲ σαεαῖΐο ὅδξ, πεῦηθ, μαμὰ δοῖθ,. 
Ἄἴοη . ' 

819. Ηος οετίαπιθη, διὶρί: στο, Ε. ὅ9:. Κύκνον δὲ ξενοδαίΐκταν 
ΖΤόξοις ὥλεσεν, μφαναίας οἰκήτορ᾽ ἄμικτον. Ἠϊδιοτία, ἴμ86 πιατταῖα εδὲ ἂρ. 
Ἡεοϊοά. δοῦῖ, 3527. τἀ ἄπ, Μά, ἤεγα. ΟΡ 65. δά Αρο]]. ἢ. 170. οπε,. 
-- ΑἀΔς Ηγρίη, ἘΔΡ, ὅ1. Κ᾽ 5 ἐ. ' 

810. συμβαλὼν ΑἸὰ. δεχιεμοθιθ ρ]ετίβαιϑ Ἂά, εἰδὶ πιοπθηξ Ῥοτῖαβ, 
Ἡεαϊμίας, δ] αιιθ, μοδιυϊατὶ ρατιϊοϊρίπιπι ἑατατὶ. Βυίπαιφ εἀϊϊοταπι οοντεχῖξ 
ἹΚυΐποεϊ, συμβαλῶν: εἴ, τις ἀποιοτίιἀῖεπι ἀεδβίδετεδ, 50188 ἰϊὰ ρἴδης Ἰερὶ ἴα - 
1.465. Νοῖιπι εεὶ εοϊεγό γδεοοθ υὑϑγδὶ8 τῃηοῖϊππι δ᾽ρη βοδηιϊ δι μδτιϊοὶρίδ 
ξυϊυτοτάμα δυδ]ηηροτε. Ἐχεπρία νἱάεαβ δριιὰ Ψψαϊοῖ, δὰ Τπθοον. Αάου. 
Ῥ- 308. Ὁ. εἐ δά ῬΒβοεη. 1ο8λ. Δ οη Ε. Ν τος 
τ τ 1. Τόχον γγὸ γόνον Ῥ. Ἠπης νεγραπι οὔτ βεχπεηϊθ οση τς [ιαρο, 

οπξ. 
᾿ 85.λ. Νεροῖο πᾶς πολεμίαν Μαιιϊιμίασαθε νεγ δ᾽ Π}}}}6 εδὲ γαγὶϑῖδϑ 
ἔπ Μεά. γγ8. οπκ. --- ΑἸϊυὰ ἔδπβεη φυϊά δοϑὰς ὑτολεμέαν χεῖρα, οἵ, 
σὶ χφυϊὰ νἱάεο, δ δος ἴοοο αἰΐεπυῦ,. 2» ὲ δέ. --- Πολεμίαν Μαιιδιίδ6 ὁ 
ἙΠΟΙ. 15. εἰ λνη. Ῥιδεβίδει πολεμίων, πα εἰπιρ] οἰϊεν μοδῖεθ ἀδδῖρμδσο 
ψΏΪ:, πορ ἱπιροίπι, φῃΐ διῖ μοβ}}}16. ᾿ 



ΧΟΡ, χαὶ. μὴν ὅδ᾽ αὐτὰς τῆςδε κοίρανος χϑυκνὸς 
͵ς "Ἄδμητος ξξὼ δωμάτων. πορεύεται. κ. 

δ25 414. χαῖρ, ὦ Διὸς αΐξ ἱΠεθσέως ἀφ᾽ αἵματος. 
᾿ς ΗΡΑ͂. Αἄδμητε, καὶ σὺ χαῖρε, Θεσσαλῶν ἄναξ. 

“44. ϑέλοιμ᾽ ἄν" εὔνουν δ᾽ ὄντα σ' ἐξεπίσταμαι. 
ἩΗΡΑ. τί χρῆμα χουρᾷ τῇδε πενθίμῳ πρέπεις ; 
«414. ϑάπτειν τίν᾽ ἐγ τῇδ᾽ "ἡμέρᾳ μέλλω «νεχρόν. 

ὅ80 ΗΡΑ͂. ἀπὶ οὖν τέχνων σῶν πημονὴν εἴργοι ϑεύς. 
“414. ζῶσιν κατ᾽ οἴχους παῖδες, οὖς ἔςφρυσ' ἐγώ. 

 ἩΡΑ͂. πατήρ γε μὴν ὥὡῤαῖος, εἴπερ οἴχεται. 
“414. χὰχεῖνος ἔστι., χῇ τεχοῦσαά μ᾽, ᾿Ηράχλεις. 

δ15, Οὐἱὰ ναῖεαι ὅδδ, ΤΟΣ ΒΕ ΓΑ πὶ εϑὲ δι ρτα δὰ υ. 157, τῆσδϑο ἀεέδι 
ἴὰ 1.606. οπΚ. ταν, ᾿ 

5.5. Οορυΐᾳπι τ᾽ ροβὶ Περσέως, χυδῃχ πεχὰθ Νῖ3. πδαια νεΐεσες 
ςἀά. δἀρποβομηῖ, μβαβρεμὶ Οδωΐοτγιιᾷ εἴ εὐὔλιοτοβ δα πα δεοιτ!, ργαεῖεν Η, ϑδίερβο 
Ὑγακεῖ. ΝδιιμΒ., [ἴὰ οετῖα Ιερὶς 8010]. ποῖΐδυβ “ερσέῳς Ἡλεκτρύων, (οὗ) 
Μλκχμήνη, ἧς Ἡρακλῆς. ηὼ ὙΒεοος. 14 ΧΧΙΥ, 72. Δρμε][αιυν ΑἸεπλεμᾶ 
Περσήϊον αἷμα, Ἤσαῃς ἰρίταν νευδιιτν οἶϊαι ΒΙοπβοϊἀϊυ8 δὰ ΑεἽβομ. Ῥγοχω. 
χάο. 'π ἐχθιρίαπι ρ] ΟΠ ϑϑηλῖ, ου)δελο! δι Ηρρ. το. Θησέως παῖς, 
Μμαζόνος τόκος, ᾿Ἰπσεόλυτος. Ιρϑ. Ὑ΄. 454. “γαμέμνονος παΐ, καὶ Κλυ- 
ταιμνήστεᾳς τέκος. δου ἢ. --- Αἱ δῖ ἴῃ 8118 γουβίθιιδ, ποὺ εδὲ ἴω ἢος 
ῬΙοομδδιμ8. Ἔλ οπος οὐ 
ως διη6, Ἐδῖ ]νᾶϑς 80] ϑπηηῖ8 τεβροηεπάι ἐοση!α. Μεὰ, 665, Αθρθο Με- 
"ἤεατι βαϊυξαοι Πήδεια χαῖρε, δες τεβρομάει ὦ χαῖρε καὶ σύ, παῖ σοφοῦ 
Πανδίονος, Αἰγεῦ. 5» ὍΝ - ΝΕ 

5.7.. ϑέλοιμ᾽ ἂν, εκοἰϊίοες χαίρειν, Ἰάεπὰ᾽ Ἰΐιβῖι6 οδὲ π᾿ τόσος χαῖρε, 
Ἡξες, 430. δὶ Ῥοίγχεμα ἀϊεῖς Χαΐῖρ, ὦ τεκοῦσα, χαῖρε, Κασάνδρα τ᾽ ἐμὴ. 
γχεδροπάςε εουρα, Χαίρουσιν ἄλλοι, μητρὶ δ᾽ οὐκ ἔστιν τόδε. εἰ ῬΉοεΩ. 
6.7. ΠΟ. Μῆτερ ἀλλά μοι σὺ χαῖρε. 10. χαρτὰ γοῦν πάσχω, τέκνον. 
4086 μοι ἰμϊεττοραῖϊνε, δεά εἰρωνικῶς αἰοσία ε6586 διβίϊγοσ.. δεο Ἰοοᾶ, οὐπὶ 
αυϊδυδάλπλ 4}115, ποΐαν!ς Ὗ αεΐκθη, δᾶ Ῥμοεηΐϊδθα8, δάάδης ραγεουϊαπι ροϑῖ 
εὔνουν, χὰ οατεθδπὶ εἀϊτίοῦεβ, 220 πξ, --- Ἠλθεαὶ ρατιϊου!]απὶ ἄπο σοίά,. 

548, τὸ χρῆμα, δι}, διὰ, φμαγε  51ς, Ηεο, 971. ετδοὶ. 655. 646, 
σο9. εις, Ε΄, 1179. ΕἸεοιΣ, 82.. Οεἰεσιιῃ πρέπεις τεςῖὶε ἰηΐετρι. ἐπδὶς πῖϑ 
65. Ῥιοίπενε σοπιράγατα υ. 1οῦρ. ὡς ἐσθῆτι χαὶ κόσμῳ πρέπει. ἨΗεϊ. 

1.80, ἐσθῆτι δυσμόρφῳ πρέπει. Αδεοι. ΟΒοερ. 8. τίς ποϑ᾽ ηδ᾽ ὃμή- 
'ψυρις Στείχει γυναικῶν, φάρεσειν μελαγχίμοις πρέπουσα; ι5. πένϑει λυ- 
γροῷ πρέπουσαν. 42. Πρέπεν παρηὶς φοινίοις ἀμυγμοῖς. Μοπᾷκ. -- 
ΑἸέτεν πα Ἰοαμπι ἐχρίϊοαῖ Βαιίπιλμα. ἴῃ Ὑ,εχι]ος, Ρ. 20. φεϊὰ ἱωρμῦτγ ἔωο 
Ῥοσέϊέμ, οἰρπίβοας ὃ αὶ δάεο πρέπεις Ῥῖὸ σημαίνεις δῖ. (οπηραγδῖ Αεβο γ]. 

᾿ΑρΑπιεῦα, ὅ0.. Ἰλίον πόλις “Εάλωκεν, ὡς ὃ φρυκιὸς ἀγγέλλων πρέπει, 
Αἱ Βιυ)π5 Ἰηρὶ 9ῃ86 2114 εβὲ χϑίίο, 981 σι! νυνἱάεο, Οὐ διοϊοϊειαῖθ δοβιεὶς 
ἄετυβ ἱπ Ἰ6Χ, 85,, ν, τί χρῆμα κουρᾷ τῇδε πενϑίμῳ πρέπει; οἰκανετῖι, τεὲ-." 
“εἶ. ῃΞ κ 622... Ἐχτρὶ Βυιτεπμδῃαδ, οπηοΐποχαα δεραΐαϊαν λὰ μοο σευ. 
εϊρέπει οεῖ ϑμαοίῖμο, ἀρθοῖσπι μαῦφέ, φροοίοσμς 65έ, Ἠΐηο οπιμεθ [80] ταο 
φ«χρὶοφηκ δ βη!βοαβοιεθ. Εδὲ δυϊεπ) δη 4 5ΆὩΠᾺ Ὑ σθαπλ, αὐ οὔληλα 
ἀν ἑπῶ οχρηηῖδ.. Ὁ . ἥν σα 

δλ0. [ὰ Ρ᾿ 1,26ς. μέλλων ΑἸΙάυκ οἱ εἠ4, δηΐο 'Βασμς δζοπᾷ. 



β ἩΡΑ. ουὅ μὴν γυνή γ ὄλωλεν. “λκηστις σέϑεν; 
585 444. διπλοῦς ἐ ἐπ. αὐτῇ μῦϑορ ἔστι μοι λέγειν... 

ἩΗΡΑ͂. φότερα ϑανούδης εἶπας , ἢ ζώσης ἔξει». 
«4. Δ. ξατιν τε, χοὺχ ἔτ᾽ ἔστεν" ἀλγύνει,͵ δέ με. Ὁ 

ἩΡΖΔ. οὐδέν τι, μᾶλλον. οἱδ᾽΄ ἄσημα γὰρ λέρεις," 
«4 4. .οὐκ οἶσϑα μοίρας ἧς τυχεῖν αὐτὴν χρρώνι ΝΣ 

.δὅ40 ΠΡΑ. οἰδ᾽, ἀντὶ σοῦ γε ψαϑανεῖν ὑφρειμένῃ., ... ὺ 
« 4. πῶς οὖν ἔτ᾽ ὄστιν, ἐΐχερ ἤνεσε ἐν τὰδε: . 

.ἩΗΡΑ. ἀ, μὴ πρόκλαξ. ἄκουτεν" εἰς τοδ᾽ ἀνοαβᾳλοῦ. 
“4 4... τέϑγηχ ὃ μέλλωμ οὐχούχέτ᾽ ἔσϑ' ὁ χασϑανών. 

ἩΡΑ͂. χωρὶς τό τ' εἶμαι» χαὶ τὸ μή, Ψομίξεται. οὖ. 
δά5δ 44. σὺ τῇδε κρίνεις, Ηράκλεις, κείνῃ δ᾽ 170: 

534: Μενῖδα ϑωγεοῖγ γον «ρίξε ΑἹοσδῖις ἰδ ποῖ ἀσαά ἢ πὶ τεοῖο Ψ,, 
Ὁ). Ομαγίογὶν ον. ΙΧ, Ρ. ὅ5:. Ἑδηάεπι ροϊεβίδϊεπι Βαθθωὶ οὐ μὴν ---- 78 
ἁιΐτα ν, θγά.; ᾿“Μανγκιδοά, 1816 ἀο] θεαὶ ἰῃίεντορ. Μοπκ. 

856. ζώσης. ἔπι. Β. Ὥοαπε, -- γαβο ζώσης πέρι. Ῥτδεδῖατε υἱάειις 
ἔτε, ᾳιοὰ ἰὼ φιϊχαα οοὐε, 

δ57, Ὑιᾶ. αἁ Ηἰρρ. 1τοὖγ. ἀλγύιει τὸ με 1,18ς. ᾿ἀλγύνει τ᾽ ἐμὲ ΑΙά,. 
δὲ μὲ Μαιις φιίο ρτγδει. 2 οη  , ---- Ἐπ ἀὐὐρὰ8 οαἠά. Νόοη ρτρεξεγξη- 
ἀμπὶ δος εγὰϊ, δεὰ πεοεββασιο δὶς δοεἰ βοθαϊ νας. 

558. Ἠΐρρ. 5,44. Οὐδέν τι. μᾶλλον οἶδ᾽ ἃ βούλομαι κλύειν. Μ|οπξ, 
δάο. ἀποχατϑανέϊν ἴῃ δος Ἠδγν, 1. ἱγγερϑὶς οἵ πϑαιιθ' δὰ Ῥ, εϑίερῃς 

Ῥευταδπβῖς : υἰτία τα 114 τεοϊ ετιμηεν ξεν, ϑιερμδηπε εἰ ΜΙΝοπαΒ. ὑφειμέ- 
»ηΡν, 56 ἴρδαπι δμεδηιῖδί55θ. τλϊηι8 δοσιχταῖα γεεθες οί έοίξαπι, ΜἭἬοη ἢ. 

541,. ψιά, τοὶ. ἀά, ν-. 1.᾽ ΜΠ οὴ Ε: 

δ42,. Αττίάει ΕΠμδ] εἰο ᾿φαυ]εοιατα ᾿ὙΥαΚοβε1 411. εἰς τότ᾽ ἀναβαλοῦ. εξ 
᾿δὶς ἔοτιδδδ6 ἰεβεαάιιπι εδδεῖ, δὶ εἰς τότε, ἐκ τότϑ, εἰ βἰ πιὰ οοηβνπλδεῖ 

Οϑδειῖ ἜΧΘλρ]}}6 οχ ἱθίϊμ8 Δ6 ν] δου μίοσιριβ, [11ὰ οεοτῖθ Ἰοσαῖὶ διαὶ Αὐνίδηιν, 
γ᾽ ποκέω, οἵ [11 τεσεηίλογεβ, γιὰ, [ηϊεγρτθῦεβ δὶ Ἐμιοδη, Τ', 1], ν. 572. 
Ι,εβεπάιτιπ σοι ϊοῖς Εἰπλ8]. εἰΐαπι [η΄ ΠεἸεμ. τθοδ, εἰ Ηετο. Ἑ, οθι, Καὶ 
τὶς τότ᾽ εἶπεν, ρτο νυ]ρ. τόδ᾽ αἱ βιιρτὰ νυ. 66. Δἴοπέ. 

'815, ὃ μέλλων. υἶοα νευβίου Ἱ ο]διιβαϊα Ἰερίταν ἴα Οοάά, Β, Ὦ. εἴ 
ΕἸ. κοὐκέτ᾽ ἐ49᾽ ὃ κατϑανὼν δειμιεμῖε Μαιβίδεο: ἀπςὶ ς ἐδὲ εἰίρεγε ς 
τεοιϊὰθ ἰδιθεα,, οἱ υἱάειαν, ΒὮρ]ἐσ ραττιορίαια, ϑανὼν 5πΏΡ|16 1 γερο 
τέϑνηχε τεβροῃάεϊ: Ὧδ6 γαηϊδία οδδεῖ τερδιϊῖο εὐιδάσιη ἱετηλϊ παι! οἷ 5 ὃ 
πκατϑανὼν ν. 846. ἴδηι} 0 φρδῖίο ἱπιει]εοῖο, Ῥοβὲ τέϑνηχ᾽ ταδῖα με θρραῃ.οςς 
δυηι Ρἰοτίᾳυς, δεοῖιὶ Οδηϊοτααι. ϑαγὼμ [μαδο,. εἰ τῶμ ν. 880. 50] Ἔπηὶ νἱ- 
τὸ. οπᾶ. -- Οἰεάο, τρυϊδια ἀϊδιϊμοτοιθ, ἰεβεηάαπι ε588ε: τέϑνηχ᾽" 
ὃ μέλλων χὠ ϑαγὼν οὐκ ἔστ᾽ ἔτι. Ζιώςε, -- 8ϊἴς ἰδ Οδαζευι8, Βαιμθ- 

"3 » 

οἷα, Μυδβτβυῖιδ. ϑεὰ ἀπαπὶ ΕἾον. 15. κοὐχετ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ ϑανών, ᾳυϊπφυθ 
411 διϊεπλ σοῖς δ8 ϑογμιαγαπι, αιᾶπι ἰὼ ταχίαι ροβιϊ, ᾿μβάθεδιξ, τεοῖα υἱάειατ.. 
Μαιϊιθλδα -ἰἀϊοαδ66} νι] βοίλπλ ἀθθειὶ πλεῖχὶο]δ, τϑδον αοον 4ιὰς ἴᾷ ΕἼοΤ, 
ἃ5. ς"ἴ, δογὶριγᾶσὰ οοττϊθηϊθυδ., . 

- ήά͵ Ῥ]ομῖμ. ἀιχὶν ἔῆο. θ58. Οὐ ταὐτὸν, ὦ παῖ, τῷ τώ τὸ 
κατθανεῖν" Τὸ μὲν γὰρ οὐδὲν, τ ἢ δ᾽ ἔνεισιν ἐλπίδες. Μ οπ 

ο΄ βήδ. ϑυρρὶ. ἀδῦ, «Συὲ μὲν δοκείτω ταῦτ᾽, ἐμοὶ δὲ τἀντία, (εοττῖ- 
. Βοιῖθ Ῥοϊδουῦὸ Αάτεῖβ. ρ. 26. ρτο τἀγαντία.) ἰρυδεῖες. Ῥοσβοπιιπρ εἰίδιτι 
Ἡενσαληη8 αἰαιφ οἰ αρέετιϑ. ποργαῖεθ ἤππο ἴοσὰπι 11ἃ σοττοχθυδηῖ, νἱᾶσ 
Ρτδείαι. Ρο ΧΙΡ. “9, ἀσ.. «ἡ αφύεπὶ Ἰοοαπι Μαγκίᾳπάι οἷϊαε ργουευρέπια 



- 

ἬΝ δο -.--ο--: 

ΗΡΑ͂. τὶ δῆτω κλαίεις ; -τίς φίλων ἃ καεϑανών; ὁ 
44. γυνή" γυναιχὸς ἀρτίως μεμνήμεθα. 
ΗΡΑ͂. ὀϑδϑυνεῖος, ἤ σοι συγγενὴς γεγῶσά τις; 

“414. ἀϑιεῖος" ἄλλως δ᾽ ἦν ἀναγκαία δόμοις. 
ὅδο0 ΗΡΑ͂. πῶς οὖν ἐν οἴκοις σοῖσιν ὥλεσεν βίον ;. 

«4.14. πατρὸς ϑανόντος,, ἐνθἄδ᾽ ὠρφαν ύετο. 
ἩΡΑ͂. φιῦ. εἴϑ' εὕρομέν δ᾽, δμητε, μὴ λυπούμενον. 
«4.4. ὡς δὴ τί δράσων τόνδ᾽ ὑποῤῥάπεεις λόγον ; 
ἨΡΑ, ξένων πρὸς ἄλλην ἑστίων πορεύσομαι. 

δδ5..4.4. οὗκ ἔστιν, ὦ ναξ’ μὴ τοσόνδ᾽ ἔλϑοι καχόν. 
ἩΡΡΑ͂. λυπουμένοις ὀχληρὸς, εἰ μόλοι, ξένος. 
«4. Δ. τεϑυᾶσιν οἱ ϑανόντες. ἀλλ ἴϑ' εἰς δόμους. 
ἩΡΑ. αἰσχρὰν παρὰ χλαίουσι. ϑοινᾶσϑαι φίλοις." 

εχ Ἑπθηο δρ. ὅ1:.0Ὁ, ΧΧΧΧ, ζΧαὶ πρὸς μὲν τούτους ἀρκεῖ, λόγος ὡς ὁ 
παλαιὸς, Σοὶ μὲν ταῦτα δοχοῦντ᾽ ἐστὶν, ἐμοὶ δὲ τάδε, ϑορῇ. ΑἹ. τοϑ8. 
Ὅτῳ δὲ μὴ τάδ᾽ ἐστὴν ἐν γνώμῃ φίλα, Κεϊνὸς τ' ἐκείνου στερλίκω, κἀγὼ τάδε. 
δὶ Μ58. τἀκείνου. ΟἾμερο ἰριν Δεῖνος τὰ κέΐνους Αα)ιεῖς ΒοτγδοῶυἊ 
Βυϊά, γν. Θεόπομπος. Εἰ δὲ ἄλλος νοεῖ ἑτέρως, πρατείτω τῆς ἑωυτοῦ 

᾿ γνώμης, ἐμὲ δὲ μὴ ἐνοχλείτω. Ἀ7|Ὸ πὲ. 
δά 7. ϑειδιβ δεῖ: μέ γποᾶο. ὧσ πμεξίογο Ἰοφμμέξ δωπιμα, δέα ποὴ 

Ψὶν δὲ, δεε πιρΐέαγ, φμας εαἰπιογίμα. ΟΡαδετυδυάντι εδὲὶ ἰὼ ὁπληὶ μος ο0]- 
Ἰοᾳυΐο διμάϊμθ, 4οο Δάπλεῖμδ, π6. ἀρεεῖο σῃμειϊίδίην,, νυϑεϊϊδίεπλ διιδίραϊ- 
ταῖς ἀϊοιϊογοπι οαΪαῖ. : 

δ48, ὀϑνεῖος. ἀλλογενὴς, ξένος, ἀλλότοιος. ᾿ἸΙσαῖος καὶ Πλάτων. 
ῬΒοιῖϊυδ. ἘΔΉ ταν Εξγπιοίοριδ Μ, ρ. 616. 9. ἐτεάειο ὀϑενεῖον' ἀϊοξατιι εδθθ 
Ῥιο γοϑεῖον, α νόϑος δοἸ]ΐοεῖ, οὐὶ Ἰοηρε αἷΐα εεἰὶ δἰρηϊβονιῖοαυ Ἠδβεπιος 
ἱπῇ, ν. 661. Γυγαῖχ ὀθνεῖίαν. οἱ ΑΡΟ]1. ΒΒ. 1. 869. σὺν ὀθϑνείῃσι γυναι- 
ξίν. Ἐπὶ Ἰρίτον δἀἠθο υνὩἹῺ ἐσ 60 ρέπεσε αποά δεϊρὶ δῦρτα δὰ υ, 1..5. εἴ 
εὦ ΗἴρΡ. 437). Ἄοπᾷκ. --- Ὀϊνενδα τηΐϊδοεῖ Ῥμοιίυβ, ϑὲ διροϊδοδιϊοηὶς 
δΡΟΏΒΟΓΕΙΏ οἰ Τουτηδρί οἶδα, π|6]}π8 Θυϊά κε ἐρπ ὃ ἀπὸ τῆς πόλεως τῆς 
αὐτῆς ὧν καὶ ἄλλως ἐπιτήδειος πως, μέντοι κατὰ γένος προςήκων. 
ἢ» ει 51. | 

4η. ἄλλως ναῖες ᾿αἰΐαπι οὗ οαμδαπι. Οου)ιοῖς ΒΙοτιβεϊάϊα. ἀλλ᾽ ὡς 
νεῖ ἀλλ ὧδ᾽. Ἡοπε. 

5581. Μιᾶς δὰ νυ. 1:60. Μῇοπᾶξ. 
551. Ἐχοϊαπιδιῖο εχῖγα υογβαπὶ, ΔῈ ποῖδπι δὰ Ηΐρρ, τοϑι. ἥζοπξ, 
δ5ὅ, ,Ἠεβγοῖι5. ὑποῤῥάπτεις λόγους" συντίϑης. Ὁδὶ πε ηυὶο τὰ- 

εἶδπι Ἰεοιίομεπι ΑἸοοδῖ. 848, (εὰ, ΜΌδρτ.) εἶδὶ ἄπραι, ἀεϊθαὶ σ πηδῖς σερθ- 
εἴϊαπι, εἴ ὖ ἴῃ δἰπηϊεπι ΠΠεγδῶλ Κ πηαϊεῖ, 6 Ἠμδὲς Ῥογβουι δὰ ῬΒοδω, 152:, 
ΟΡ] 46 τδηρεῶα γαΚεβεϊϊαπι, 401: εχ Ἠδκογομῖο εἀιάϊι τούσδ᾽ ὅπ. λό- 
γους. Ὥδοπξ. 

, ὅδά, [τὰ Ρ. [μδος. Μυερτ. Νέδα, τιξ “ἐπηεπάας ΤὙτγνϊττας, ξένων σερὺς 
ἄλλων Β. Ὦ. ΕἸ. ὙαΚεῖ, Οαἰδῖ, φυοὰ εχ ρΙοδδεπμαῖς ρῥτοβεοῖαπι ρμαϊαὶ 1,9- 
Βοοκίη δὰ ϑορῖ. Α])- 7. ξένου πρὸς ἄχχην ΑἸάμο, Δ οτι ἐ, 

558. «Αἰσχρὸν παρὰ χλαίουσι εἀ, οοουραητὲ φεσαμπάδπι δοζεπὶ Ῥγε- 
᾿χἰεἰίο: ΟΝ πια ἐπ πὶ δΎ}}8 θὰ νοςὶθ παρὰ δηϊὰ κλ. Ὀγενΐὶθ σωδηεὶ. υἱή.. Ῥον- 
δοπ. μὰ Οτοδῖ, θά, Οριϊπηδ δαηδηάὶ πίδίνὶ σχαϊὶο υἱδα εδὲ, υἱ ἱπδεζαηυδ δὲ 
αι} δἷι οΒ] οἰ Ὡι8. οτδῖϊο. Ἰάεπι Ῥἵοροπιε' Ἐτδινάϊπιο δὰ ϑορῇ, Α].᾽ 1109. 
Ρ. 018. τεὶ Αἰσχρὸν τὸ παρὰ κλ. (ου)ιαῖι ἘΠπι2|. [μὰ Ἀξεά, 1214: ποέ ἃ. 
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“ἥἄπαα Οἱ τ6΄Ἦ᾽- --“ ᾿ Φ 

414... χϑοὶς δενῶνές εἴαιν, οἷν εἰςάξομαν. 

ὅ60 ΗΡ᾿ 4. μέθες μέ, καί σον μυρίαν ἕξω. χάρικι ο΄ 
, Μ44.. οὐχ ἔστιν ἄλλου σ᾽ ἀνδρὸρ ἑστίαν μρλεῖν. 

᾿ ἡγοῦ σὺ, τῶνδε δωμάχων ἐξωπίους.  ᾿ 
εν ξενῶνας οἴξαρ., τοῖς τ ἐφεστῶσιν φράσον, 

σίτων παρεΐνων πλῆθος" ἐν δὲ κλήσατα, 

ὅδὅ ϑύρὰς μεέσαύλους" οὐ πρέπει ϑοινωμίψους 

». 268.1] Αἰσχρόν τι π, κλ. ας. αι Αἰφχρὸν φίλοις πλάουσι ϑοινᾶσϑαι 
πάρα. Ὦεῖπάς Βαδὲης ϑοινᾶσθαι ξένους Τιδοοατῖα, ΑἸά4ἀΒ., σεϊετίαπε ρτδδ- 
τες Μιυερτ. γγακεϊ.. εἰ (διδί. Ηἰ τεροδιόγοπει εἰ Β. ἘΠ. φίλοις. ιοά δίηθ 
ἀλπληο δθεββα ποὴ φροΐεδῖ, παραχλαίουσι 1,806. οπξ. -τεο Ψοδεῖυθ ἴδ-- 
ἸΏεὼ εχ ΕἸοΐόμί. Οοά. φίλους εμῳσιανὶξ, ν εοσῖο Τιϑηιῖηρ; ὦ Μεά, 461. 
Μαιμῖδς νυϊθυίονι τέϊου. ὦ δέ,:-- αν, χίὲ Ἤϊο ποι. ἘΒ(ΧΉ λ΄ αἰσχρὸν τι, 
ἔριἀυσα εδὶ; Τδι δἰιεπλ οομῃϊεοΐσχα ἴῃ [4}} δεηϊθηϊα σοπίοτίαια ογδιϊϊόπει 
Ῥγδεθεῖ, πὲς τεοῖς φίλοις ἀπιορόδταγα. δεπέεηιοβα οτγαϊϊὸ ἐδοῖμα» υἱάδιησ, 
αυΐδ ΒΡΌΜΙΟΣ εεῖ, Βαϊαδιπσᾶιϊ Ῥεησάιξέίξουμνεχ αἀταϊτιιεχεν ον 

559. οἷς ὁ εἰσάξομεν Αἰάια," Ἑάπαϊε Ὑγακεβεϊάϊα οἷ σ᾽ εχ Β. Ὁ. 
ΕἸ, Τδδο, εἴ δ᾽ ἑπλεπάἀδνεγδηὶ Ἠεϊδκιι εἰ Τγυνίτταβ, ᾿ἐσάξομεν Τιδὲο 
ἼΜΜΟΝ ΓΟ Εις 85. με δ᾽ Ὧν Ι 

. ΒεΐουἘὶ χῦ51. ἐΐμε εἰς. πόλιν Τὴν σὴ». χάριν τε μυρίων 
δώρων ἔχω. Οοέτεχίε Ροτβομὴν. μυρίαν, ἄσπα νεσϑίθ ἜΡΟΝ Ἅοπῆς 

561..ὄ (Αδδω. Ομοερῃ. 710. ἀγ᾽ αὐτὸν “εἰς ἀνδρῶνας, εὐξέγους δό-- 
μων. ᾿ Δῖοη ἢ. «ὦ ᾿Αἀ. δοτγαπλ ὁομνεσεωβ αεὸ εἰεῖς Αφαινεῖθδ.. απ τεβεϑ 
τοβίὨΔΟΥΘ' ΠΟῺ δπο. ὀρτα!ἰθι6 γγοάϊτε 60] ερδηξ, οὔν» 1μοβοοῖς δ, 7... χοάς 
»» "εϊ. Ν ᾿ . ἐς τῶν ε ; 

δ6ά. κλήσατε. ἐϊᾶ, οπιηεθ. Ῥγδεῖῃ: ἔοσπιαπὶ, απᾶπι Δπιϊ χυΐοτεπλ δβ6 
ἡαάϊεο,, οὖ συγκλείσεις Ἤλρρ. 800, Ὡδὶ νἱά. ποῖ, Ἀ{0 πᾷ. -τ ὙἹάεπάυ 
Μοιδιαε δὰ Κβοθι, δά, ' ᾿ ἥκῦον μὰ εν" 

565. Μοετὶβ ρ. ;δά. "μέταυλος, ἡ. μέση τῆς ἀνδρωνίτιδος καὶ τῆς 
γυναικωνίτιδος ϑύρα, "Ἀττικῶς, μέσαμλος, “Ἑλληνικῶς. (ὐπῖτα Ἐυδιδιμίασ 
ὦ Ηοχυ. 11. .4.. Ρ..8θ5, 156. ᾿ἀττικοὶ μὲν, τὴν μέσην ϑύραν μέσαυλον 
φασρ μάλιστα μὲν οὖ» τὴν μέσην δυοῖν αὐλαῖν, "Ἃ φησιν Αἴλιος “ιονύ- 
σιος, ἣν καὶ μέταυλον αὐτός φησι. Ἠλτρυοταῖο ν,. μέσαυλος εἰϊρὶ ιγεῖατῃ 
ῬΦπὲρ τοῦ ᾿Ερατοσϑένονς φόνου. "Ὁ. 50. εἃ. Ἐεΐοκ. ὅτε ἐν ἐχείνη τῇ νυκτ 
ἐφόφει ἡ μέταυλος ϑύρα,' καὶ ἧ. αὕλεριος "δὶ Τηγίοταθ». «μέταυλας τος 
᾿Αἰώοος εγαῖ απυδ εὐϊαπο πιϑᾶϊα ν᾿ υκναν Ῥεπηα αὔδιος ε; ἡ :ἀπὸ τῆς. ὁδοῦ 
πρώτη ϑύρα τῆς οἷλίας, τὶ Ἰοφιϊιυν ϑιάδο, δηϊίσαπι δο. τοδὶ ρΌΪ τὶ βεὶ 
οἰτίττ οἰοι ἀθω5: ἐπιγενια᾿ παρώϑυσος ; Ῥοδιίσιπι πεξηρέ, Ηοτ. Ἐρ. 1. ὃ». 
ὅ1. “νίκα δορναῆέέοπι Ροσίίοο Καΐ ὁ οἰξεηέοσεν. 9 Ψεγυθα εἰμὶ μάνα, οοῃ 
λπξ Οταπυπιδιοὶ, Εἰγπι, ΝΙ.. Ρ. 581, 6. δὲ Ζοιιδαταβ ρ. 2648. νυ. μεσαῦς- 
λιος. (1ἐ6. μόσαυλος.) «Ἀττικῶς δὲ τὴν μέσην τοῦ ἀυλῶνος καὶ τῆς αὐλῆς, 
ἢ τῆς ἀνδρωνίτιδος. καὶ γυναικωνίτιδος. Νυιῦς «οτῖς Ἰοανίτας εἶ6 ἰοτίβιυΦ 
Ἔχ διὰ ἰπὶ ἑμιεγέονεδ ϑεάλππε ρμαγῖεβ' δενειδιι5. “Οἰϊαῖ Β)οπιβεϊάϊτπ Ἰοσὰπι 
ῬΙΠΙΔΡοδ δρρεῖπε δυο ἐμκοϊεηίεμν,. ἕὶ γίϊα Ανδιΐ ο.. λδ.: σοὺς. «μὲν δορῦυ- 
φύρους καὶ φύλανως ἔξω παρεμβάλλειν. ἐκέλευεν ἐν τῷ περιστύλῳ, τοὺς 

᾿ οἰκέτας ὍΠΘΤΈΕ ΔΕΙΠΝΗΣΕΒΗ͂Ν τάχιστα πάντας ἐξελαύνων, καὶ 
τὴν μέταυλον ὠποκλείων, μετὰ τῆς ἐρωμένης αὐτὸς εἰς οἴτημα βατεύνεις 
μικρὸν ὑπερῷον. οι: ϑοϊηείάοτ. ἰπ Ἐριανεσα δὰ Χεθορῃ. Με. Ρ. 279. 
Ἵοπκ. --- Οἷν. 4π20 οτιάϊο ἂς ἰεξ ἰοραίδκνεταης Βοαιϊεῖροχ, ἦῃ ὑγοΐῃδ, 

ἴθκ ἀο Ἐυεν. Μοάση ἰπ. Μαῖιν.. ΜΙ σθ!λη. ρδῖιοῖ. Ψο]. 1. ν- 180, 4πλᾷ 
ἐρεῖ ουγάν: Μοῖδ, ἴὰ εὐϊουδ ᾿π ποῖ, δὴ Μεά, 125, βοβμιε, οὶ. δά ΥὙι- 
ἔπ, ΥΙ, ΚῊ “Ὁ Ὸ} Ἡ. ῬὌο 482 οἱ ώδδ,. “πὰ δέ. ὌΚ ΩΣ ἀς οτ, ᾿ 

΄ 

εν 
- 



--- 865 .---.. 

; ᾿ς κλύειν στεναγμῶν, οὐδὲ λυπεῖσϑαι ξένους.᾿ 
ΧΟΡ, τὲ δρᾷς ; τοσάύτηρ' συμφορᾶς πρόκχειμδνης, 

| " Κδδμήτε, τολμᾶς ξενοδοχεῖν ; τί μῶρος εἷ; 
444. ἀλλ᾽- εἰ δόμων ισφε καὶ πόλεως ἀπήλασα 

610 “ξένον μολόντῶ, μᾶλλον ἀν μὲ ἐπήνεσας ; 
οὗ δῆτ᾽, ἐπεί μοί' συμφϑρὰ μὲν οὐδεν ἂν 

τ γείῶν. ἐγίγνετ' ,: ἀξενώτερος δ᾽ ἐγώ., 
τος λαὶ πρὸς κακοῖσιν, ἄλλο τοῦτ᾽ ἂν ἦν χαχόν, 
ἐν δόμρυς καλεῖσθαι τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροξένους. 

δ7δ  ὀ αὐτὸς δ᾽ ἀρίστου τοῦδε τυγχάνω: ξένου, 

τε ὅταν περ Αῤγόις διψίᾷν ἔλϑω χβόνᾳ, ἡ; 
π ΧΘΡ) πῶς, οὖν ἔχρυπτες τὸν 'παρόμτο; δαίμιοψο,. 

τ τὰ ἐρτρ βριφοῦ μολόνεος ἀνδρὸς, ὡς αὐτὸς λέγειᾳ; 
«Α 4. αὖκ ἂν ποῖ ἠϑέλησεν. εἰρελϑεῖν δόμους, ... Ὁ 

ὅϑο. ..᾿ .. εἰ γῶν ἐμῶν τὶ πημάτωγ ἐγνώρισεν. " “᾿ 

56 Θυνπέβ μεδεηξ. προκειμένης. ᾿Οὐοὰ ἀκάϊξ, δταϊᾷε Ῥτοροαπετεὶ 
Ὑγακεβεϊ ἄ)πθ, Ἐνθαθοηβδδίπια ράγμχαίοαμῖον στρὸς εἰ πθ0 “ἴα γεν θὲβ σοχηρο- 
δἰ} πὲ πος ΥἹΧ -ορὺϑ εἴ ὉΓ αΧχετηρί τα. ςοηβγπχθην ς 'οϊδηάελει ἴδηλεα πο 
ἴὰ Ηἴρρ. 74 (δ᾽ δ᾽ ἄρσεν αὐτοὺς οἰφελεῖ. προσκείβεμον. ) σχβίβοι Μϑ. 
ΕἸ πρυκείμενον Δ.“πἰὶ ἰαΐ, δίο. Κακοῦ τοσρύτου διμασεν.: προσχεεμένου, 
Τ1,λβοατὶ5 εἰ ΑἸάτ8 προκειμένου, ΜῈ Ὸοπ ἢ. --α- Προςκειμένης εὐϊάϊε ΜοΩϊίω, 
ποις ἰαπιει,, “αἰ προκειμδνης αϊδατα εἶδεϊ, .ἀδοϊαανι. Δ αὐέλὲα δ. --- 
ξυμφορᾶς, Ρίπότν ὰθ πιο ΑἸοεβιἀΐδ ἀϊοϊμιν ρεϊαμαῖ,, Πεεῖε τεσοὸ σψὰ]- 

' δαϊαν δῖ ἀε ἔμῃεγε ἃςσοὶριν, πτ Πὺς τ ρον, το ἀξὶ ᾿ 
“568, Ὅυδο υϑ βιῖ νεῦθὸ τολμᾷς, ὀεεοβϊπηθδ διρνα δὰ νυ. 5,35. ἢ 6- 
ἰδᾶὰς Ὑγακεῖ. τέ μῶῤος εἶ; ϑ8ῖς, “Ψιγρ. ἘπΙ, Χ.. 25, Θαϊίε, φμίὰ ἐπιδαπὲς} 
ἐπφεΐ. 56 εαὐδα ἰρίτν Ἀδἰδκιυβ εἷ Μαυερτανίυο μῶρος εἰ. Ἀἔοηξ, 

: ᾿ἄλγας ἄλγει. τοῦξ' ἂν ἣν 

᾿ 

5ηὅ. Βπλῆϊα ' ἀϊοίξ' ἰαΐτα νυ. νχοϑ8, Αλλ 
προρκοϊμενὸν ν.Ἐϊπερ πρὸς ἄλλου, δαμαῶ ἀρμήϑης ξένου." Μῇῃοπὲ. 

θηά, .. κεκλῆσθαι 1ιλ2ς. ἀπά τοεθρῦο ποη ἀεϊεν δ ἐεεὶ,. 2705. -- 
Σώσαο ἀϊΠ χυλπῖο ἀεϊογέτδ, αἰαὶ, ταναιάδπι εδὲ δἰ απθ' 994... Νθ εαἴ ᾿δαζειη 

ἀοχαι5 Ἴ σϑ 104}10 γ. ΒΕ 'Ῥετϊεπξισα "δϑὲ.7. πα ὁϊοδίια ἐρἠοβρ 4118 6456. 
νςς 5η5,΄- Οοηβοιία Ἤφπα, 1]. εἰ, α)4,. Τῷ νῦν. αοὺ ἱμὲν ἐγὼ ξεῖνος φέλος 
“4ργεϊ" μέσσῳ ἙἰΪμὶ, σὺ δ' ἐν «Αυχίῃ; ὅτε "κεν τῶν δῆμον Ῥιωμπ. ΔΙρακ, 

"δ 26, Ἠοπιοσυι 1], Ζ,. 171... Καί κεν ἐλέγχιατος " πολυδέψιον '4ργος 
ἑκοίμην. Ἡεσϊοάυδ ἀριιὰ Επσέλιἢ,. 0. 461, 6. “Ἄργος ἀνυᾶραν. ἐὸν “αναὸς 
τοίησεν.. ἔνυδρον. ' ΝΣ βαρρϑιυ των δα 6411. [μαν, -ΡΔ}}.,. 46). αἰϊερεῖ Ασομ, 
Βυρρ). ὅ3, 1]ὶν πόδα χέρσῳ τῇδ᾽ ἐν ἀσώδεε Θενωι. αινὰ ἂς τορίοπς 
Ατρῖνα ἀιόιὰπὶ Ἔδῖ. Ῥαιιδδι 4“. Ῥ. ἀν). ϑέρους “δὲ «αὐ. πρφισάν ἐστι τὰ 

ῥεύματα, πλὴν τῶ» ἐκ .Δέρνῃ. .ῬΙαπα, ἐραὰ ἐρέππι πἰάεαν".2[95π8. . 
᾿ς 577... αῖοκ. δὰ Ηΐρρ. 8οσ. οι εἴχ ΑἸεαδεξῖς πόαν αρύκτα ένα 
ψα ῥὑγαοδοῆν ἐπίορέμπίμσπ, σόσδὲ ὈΒοτιῖβ ἐν ΑἹς. 86 1.' ᾿ζα. .96τ868.). δὸς 
Υγσε δ, οἰνε ἤογέωπα πιαέα., νευ, ξαἰαπιζίαϑ, ἀυδρ αὐ Οὔ οϑὶν πὸ δἷηθ. 
Ἰχυπυὶήδ," Τγεχιιοηῖεν ἀϊοαν δαέύμων, ἂς Βοηιοτο, . οἱ να] ᾿ιὐδόρδοοὶλ Ὁρά, 
Το]. 'ν. 1659. τὸν. αὐτὸ» δαίμον᾽ -ἐδειληχότερ δυπὶ δακῴεσι, σιάΐαπι ζοκῖκ-- 
παπι δογξί4 Βορμὶ ϑιοβάεὶ ρ...δγο,:}. ΜῊ σπεῖρε πολλοῖδοι τὸν παρόν- 
τὰ δαίμονα. Οτοῖϊι Ρ. ά88. ᾿71αἷμπι φιοά. πῆρε ὁρανᾷ εἴα “ἐπὶ νωΐρμ 
σανα.“ς Ἰριάετα οἰϊαμίατ ᾿ολτδ ἔδηαϊλα Ἐν. 966...-968: δίοπ ξι  ΠῸ ς2μὼ 

΄ 
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Ψ “αἱ τῷ μὲν,. ΓΝ δρῶν τὰδ᾽ οὐ φρονεῖν δοχῶ, 
͵ .. οὔδ' αἰνέσει μδ' τἀμὰ δ᾽ οὐχ ἐπίσταέδιε! 

μέλαϑο᾽ ἀπωϑεῖμ; οὐδ' ἀτιμάξευν δενουῦ 
- 

στροφὴ α΄. . “5 

ΧΟΡ, ὦ πολύξεινος. καὶ ἐλεύϑερος ἀνδρὸς ἀεὶ ποτ οἶχος; 

δὅ85 σέ τοι καὶ ὃ ̓ ὐϑιορ' τθλιξεν: "Απόλλων το“ 588 

ηξίωσε ναίειν" 
ἕτλα δὲ δοῖσι ἡρλϑνομας 
ἐν δόμοις. γενέσθαι, το κ τ 590 
δοχμιᾶν διὰ κλιτύων “ὁ : τ 

500 - βοσκήμασι « σοῖσι συρίζων Ὁ το νκλας ὦ ὦ 8 

πρτὰ πο νιτὰς ὑπ δ οὐδ: ἘΜ 
δι ὙΠΕΡ Σὰ 1 1 Ὁ ἘΣ 

δ8:1. τῷ ̓Ῥτο τιν) ΞΕΞΕΙΝ Ἤρσι, Μαῖι. Ἐς ἘΝ τὴ δα ἴδο οἰνυιόῤῥ 
ληϊοι)θοίο »' ἀϊοίαπι εεὶ δὰ θθὅν Δ οπ ἦι.--- Τῷ Ἐϑὶ Ἠξγοα]}," ᾿ 

584, πολύξενος εἀΐάϊε, που Ὡχοπϊΐο εάτοίθο ̓ Βαγμεβίαβ " δοπῖτα τοὺς 
τοὶ γαϊΐοποα εἴ ἸΙΡτοτιιπὶ διιονουϊταῖθμι; Βος ἔξοϊς, πὸ ορίπότ', ΟΡ φιλύ-- 
ξενος νυ: 8:5, 846, 8ηά. ἐχϑρύξένος γν. 574. εἰ 5: 1.1}14, ὙΨέραπι Ἰοιϊοὰφ 
ξοττδθ ἴῃ Ὁμοσὶβ ἱγαρίοἱβ σαγίε δἀμίθεγα ΠΙοὰϊ. Εχῖας ἄξεινος πᾶν. 705. 
1ρ8. Τ΄ 5218, Πολυξείνη ἰῃ Ἠδεο, 5. ϑυΐα ἴπ᾿ Ξεπανιῖθ ἀποαμθ. Πομπμ ΠΌΑ ΠΑ 
ξεῖνος τταρῖςοβ υιϑιίγραββα οβϑεῤναϊιμη εἴ, Ὑι4 Ῥουβ, Ῥγδϑῖ, δά Ἦες. Ρ. Σίλα 
οπῖ. --- Οἴν, Τόθεοκ δὰ ᾿ΑἾδο. ρ. 387. 7» ἐς ί. 

5858.. εὔλύρας ερὶιμεῖοπ εἐὲ Αροϊιτηΐδ ἴῃ Αὐδιορίφηϊα πηδατὰ. οθῳ 
Ἰάετα εἰ ̓ χρυσολύρας ΡΡο αν Τμεξπὶ. ὅιθ, ιαϊοκεηδεγῖιδ. δὰ Ῥθοεμα 
χαο. (δὶ λευκολόφας,) ποῖας ὁοπὶ οδ.118 μα} ἔογπιαα ᾿ἀριοεϊαχὶ Ἐπερὶπ 
ἄεχὶ, Βίμο δῃεραῖβ εὐλύρας εἰ μηλονόμας, ἱπποκώμαᾳς. Ἦρρ. 1997... »᾿ 
χρυσοκχόμας, ορε, ΑροΙ]ηΐ8., Ἰοοι5 δὰ Ηι!ρρ. ᾿πήϊοαι}5." " 2 οπᾷ. ; 

589. ἠξίωσε ἀΐρπαΐμδ 64. Οὐοηΐεν Αμάᾶχ, 850. αὶ. ξυντράπεζοιν 
ἀξιοῖς ἔχειν βίον. Αεδομ. Ῥιοπι, 228, ἢ οπκ. πε Βεεριοῖς Ἐιϊγεραΐς 
Ουάίδλη. ν». 546, 56. ἠξί ὠσβιγρφέειν. ἄξιον ἡγήααζο τηῦ οἰκεῖν. ον 

587. Απἰπιαάνετταζ "Ἰδοῖος ῃοῃ ἤαπα ἀοίατπι Αὐἀταρῦῖ,. δεὰ ἐρδῆπι Βο- 
ΤΩΪΏΘΙΏ οοσῃρΡοἸατᾷ. γιάἄεδα ᾿Ο᾿δετναϊαι ιδὰ νί 285, ἀδ' ἔιλᾳ.- Ἅ͵7ο πᾶ. 

588, ἐν νόμοις ᾿πξε!!οὐδεν: ὁοπῤοκῖι; Βέογξοηη8. Υ ϑεβίπι, -Ῥ. 70: δῇ] οπ ὰς 
το ἴὰ τπερὶε βαρεῖ ὁμοχὴρ Αἀηβεῖαπι, ἀξ χιο ει σοῖσι Ἱπιο!βϑπάχῃ.. ἱ 
ὦ 580.’ 1)ε χηθῖτο! εἴ Ῥῤήδιι νοξί8 κλίτυς ερίτητϑ δὰ Ἡϊρροΐ. 257. 665 
τοῦτ ϑοΒο Ἰϑδιδε: εχρ σαι} :} ἐν εἰ, Βατινεβ. δσ Ἰερί τιν 5 κλ, τῶν ἀγαχεπλιμὲξ 
γῶν κἀξι πλαγίων ὀργάδων » δε Ατϑοηΐϊῃ5 ἀειιὶ ὀργῶν : Ἰερε ᾿ϑίτογ, πὶ πΒ᾽ 
Ἡπετεΐδε τπυϊϑιίίοως, ὀρέων. Μιά,. δυο. ἴῃ νοοθ., 27 η ἢ. --- ΟἸϊδεῖβ ἀ 
᾿οπκῖο δα άδε Βοβδείεσ, Μελείεδε; Ρ- 759.. ϑ 6085, Ἀῖ80]: Ῥαϊλτίη. Ῥ- 86. 
3» ει... 

δ91.. ο,τΤοιμνέτας. Ἰιὰ Μ58. Β.. ἐὲ ε, παρὸ: φαδεπι" ἡπδ]όρία ᾿φὰδ 
δηλίτης, δρίτης, χωρίϊης, δενδαίτης εἃ, ΑἸά. ποιμνήτας"“ "“Μασρτ. Αεἰῖ8-- 
Ὧπ5 Ναῖ, ἀπ, ΧΙ. ἀφ, ἃ} εοἄειη ἱπάϊοαῖτιδ, σεοῖθ οἴταε πριμνίτας. "Ἥ οπέ. 
. Μιὰ Αεἰϊαπὶ, ἀποπὶ δεφαϊειτ. ΜΌΒΡΙ ανῖπ8, ἐδ εαρδελδο, ἀπ ποιμ»ῖται 
ὑμέναιοι ἰυτοϊρόπάσπι ρμυΐαῦ ἂς σαντα θαβ, ααδδ' Ρἀϑιόγεθ' ̓ σεοήεὐϊης α΄ 
11:δι1ἀπεπι ρΡεοιάιϊπι ἐχδριἐδη εἶδ 9 δυηϊ δ᾽ Πρ] οἶτον σαγμλῖμᾶ ῬΑΒΙΟΥΔΙ]Η, α 
4ιογαπη. οΔΏ πὶ βγαρεβ ῬΑΒΟΙΪΌΓ, νεὶ ἀἰδρετδὶ ἐοτπινσόδαϊςιτ, εἶτ. Τοπρῖ 
Ῥᾳεῖοταὶ. ἘΠ15. 1. Ὲ. αὖ. γΡ.. “8. - Βοπαοῦ, ΕοΣπλδ ποιμνίτης ἐδ εἰἴδχα, ᾿ 

ΓΡΟΙΙαο. ΥΙ1. εερτα. 186. 2 61. 
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,, ἀντισιροφᾷ. α΄. -, 

σὺν ὃ ἀτοιμαίνοντο χαρᾷ μελέωνβαλιαί τελύγκες, 598 
ἔβα δὲ λιποῦσ! Ὄϑρνος νάπαν λεόντων ᾿ 
ἁ δαφοινὸς ἴλα" 

δ95 χόρευσε δ᾽ ἀμφὶ σὰν κιϑάραν; 
᾿ Φοῖβε, ποικιλόϑριξ 600 

ψεβρὸς, ὑψικόμων πέραν 
βαίνουσ' ἐλατᾶν σφυρῷ κούφῳ, 

" χαίρουσ᾽ εὔφρονν μολπᾷ. , 

᾿ στροφὴ β΄. " 
600 τόιγὰρ πολυμηλοτάταν ὰ 

ὅρ5. ὕδηθ τοοῖβ βαλιὸς 1ΠἸυδιγαιον αὦ ἩΠρΡροΪ 418.  Οὔὐππε νετο 
δτατωιηδι οἱ ἱθὶ 8] εραῖ! ἀρ] Ἰοἶϊες ἐχροηδηῖ, δῖ], κατασετικτὸς, ποέκελος, 
γὙοῖ, ταχὺς τροπεπάμσπι δεῖ, ρῥυίογεπι ἐπξεγῃροϊοιϊ μετα ποεῖσου ἰοου. δουγε- 
πἷτο; γχίδ ὙΙΓρ πα, Θεοὺς Π]. θά, θριυϊὰ Τυνοεβ. Βαοσλὶ' γαπιλβ 
δὲ ροπιϑ ἀοτὰ ἰμρογιπ τη. 1. ὅ,2. πιαομίοδαθ ἐερταΐπε ἐγποῖα. 1άετι 

. Ἐδ]. ΨΙΠ. ὅ, 'φώογωπε σἐμρεαοίας οατπιῖπθ ἰγποεο. οπ . --΄ 1) εἰρτά- 
Βιολιοηίθδ νος βαλιὸς τλμ]ιῖ δαπξ ἱἰπίεγρτεῖοο δά ΤΊγρβίοάον. 84. Ρ», λ8σ. 
γεγο, δ. 

᾿ς δρὅ, ἔβα δὲ Ἰιαδο. ΑἸὰ, ἔβα. τὰ ΜΟαϊεῖ, Μαιμ. εχ οοη]εοίμτα ἈΪπ6-- 
ὅταν. ἥἴοπ ἢ. --- δῖ. εἰίαπι 'ρ66 Νοηκιθβ, Νοὴ ορῃν, 4πία δὲ δὰ νεῖ- 
δυπι δρεοϊαϊῖ, χαρά ορροδίϊῃχ εὐἴ ργδθρτεβεο ἐποιμαίνοντο. 

δ0ρά. Ηρῃ. 11, Β. 5ο8, Ἔνϑ᾽ ἐφάνη μέγα σῆμα: δράκων ἐπὶ νῶτα΄ 
δαφοινός. ὩΔὶ 8.80}, δαφ. πύίοὺ κατὰ νῶτα, 3) ὃ ἄγαν φόνιος. Ατω- 
Βέβιδιι ἰδίδσα ν. δαφοινὸς δἰ ριιβοαϊίοπετα ρῥίετίαιις σεΐεσεβ ῥταπηπιδίϊεὶ χῃε-- 
σχαογαστηῖ, Ἐΐγη. Μ,, Ρ.. 250, 21. Ζαφοινός. ὃ. πυῤῥὸς, ἢ ἐρυϑρὸς, ἢ 
μέλας. εἰ τυχευδ, ὁ ἄγαν φόνιος, παρὰ τὸ δᾶ εἰ φόνὸς. Ἠοπῖετια ααϊ- 
ἄετα 11]. Κι. “ὅ, Ἤ: δ᾽ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος. Δ. ἀγά, 
ὥσει τε δαφοινοὺ ϑῶες. Αφδο γῖπα δαῖεπι Ῥγοπι. χοῦ8. δαφαινὸς ἀδτάρ" 
1μ πορῖσο Ὑετδ, δἷγβ γεγῖδβ, ἔθογεῖπι ζμῖνα ἐοΐοῦδ, ὑἰ σψὰ]ρ. Ἰηΐετρυ, δεῖ 
οτμεηΐα, οετῖε πξυῖτα Ἰηϊεχργείδιιο ἱποοιηπιοᾶδ ετἰ9 7 ΝΕ “-: δαφοιενὸς 
δο᾽Δπὶ οΟ] τ Ὡομββομεη ἱγόῖνιι, ἢ} ὥ 6 ἔν " ᾿ . 

δ0ρ5. ἐχόρευσε εἀὴ. ϑδεὰ δοτὶβεπάππλ ον πλεῖσυσπι δηιὶοτορδίστιη;, 
χόρευσε, πολ εἰϊδα δ 11Α θα ῥτορίεν ρεδερσάεωξεδ ἔλα, φιιοὰ ρῬπίαραὲ Ὑγ2-- 
Κεβεϊάϊτιθ, δεὰ ἀρ)ξοϊὸ δῃρτοεῆῖο: δπὸ. δεΐδχα ἰϊοεηιίαπι ᾿'α πιεῖ οἶδ οἱ δὲ 
φεττηϊδεσιιηξ ἱναρίοὶ. [Ιπῆγ. νυν. 614, δέξατος Ἠαΐγεα, πῃ μὺρ Ῥδοραίδεδγοπι 
ὉΔΏΌ]Ωα γν. ὅδο. δίκδ, 658. τέχετο. 686: δεῖξεν.. θ05. «τόσαν,..609. πτή-- 
σαντο. ΑἸΐα οοῃβεεοῖς Ἠεγπιδῆμυς δὰ Ηες, χχιχ. νἀμφὰ " σὰκ ικίϑάραν 
σρΐητδ τιδιϊδῖα πὶ ἀυδηλ ὑπὸ τεὶ πρὸς. γετιιπὶ οοηΐ, ῬΒοεα, 10άκ.. “Αλυροῦ 
ἀμφὶ μοῦσαν.“« Ἵ. Τοῖς, λ7οπξ. --- ἘΔ ταν Μαιι μίας, ἐχόρευσε δενναυα, 
4ιυοά διδρδεδῖῃβ βροπάεο γεϑρομάεγε μοδεὶῖ. ΑἈὲ πεῆϊι εβὲὶ δρομάθηβ ἴω 
δΧΟΡδίοΟ γεγδα). Π66 7) δὶ 6δδεῖ,) αυἱαυαπι δὰ τπσμάτιπι δηδραεαίιιηι. οοηξεν-- 
τεῖ, ἴω Βιυϊυδηνοάϊΐ εὐΐπλ σλοῖσὶδ πρὶ ομροπίϊζας ΤΩΟΒΟΒΎ ρα δπδοσμεῖ 
ἀϊδγ}1 θα. ἐπ οττ νπρι ρυτας 

697. πέραν ἐλατᾶν. Ὧς Βαο Ἰοοαϊΐοῃα πυρβοῖην δ] αμὶ, . ἤεοῖε χασεκὰ 
δβειδιση Βαομδηδηι: Ῥογπιοὶ ρϑάδ ἀεδοόγοπβ «ἀδίοέμπε αἰξέσογππε πιόπειδ. 
Ἅοπῖ. | , : ᾿ ΨΥ 

θοο. Ἐρίιῃ, Ἠοπλειίσυπαι 1]. Β. θοδ. Ὀρχομενὸν πολύμηλον, Ῥιπά. 
Ῥγι. ΙΧ. 11. τόϑι νιν πολυμάλου Καὶ πολψκαρποτάτας Θῆκδ δέσποιναν 
χϑονός. Δ οπὶ. ' ἊΝ νον τὰ 
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ἑστίαν οἴχεῖ “αρὰ χαλλίναν Θ΄ ΄΄. 60ἅ 
Βοιβίαν λίμναν" ἀρόφοις δὲ γυᾶν, ε 
καὶ πεδίων δαπέδοις ὅρον, ἀμφὶ μὲν 

᾿ἀολίου. κνεφαίαν ἌΣ : 
605 ὀ οὄἑἱππόστασιν, αἰϑέρω τὰν Μολοσσῶν τίϑεται; 810 

πόντιόν. τ Αἰγαίων ἐπ᾿ ἀχτὰν. Ὁ. 

. οι. οἰκεῖς ογαηθβ: Ὠεάϊ οἰκεῖ οὐ δεχυεηι τίϑεται, κρατύνει, εἷς 
οδῃ]. ΝΆΡΚΙ. ᾿ΑΙἃ. περί. Νιυροτὶ εἀϊϊοτόε παρὰ εχ Ἐ. ΕἸ. 1,486. Ἀεδρεχὶξ, 
Ὡϊ υἱάεϊιν, Ηοιβοτατι 11, Β, 711. ἃ Βαγρεβίο ἰδιιάδεπ.. Οὐ δὲ Φερὰς ἡ 
ἐνέμοντο, παραὶ Βοιβηίδα λίμνην, Βοίβην, καὶ Γλάφυρας, καὶ ἐὐκτεμέ- 
γὴν Ιαωλχὸν, Τῶν ἤρχ᾿ ᾿Αδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα νηῶν Εὔμηλος, τὸν 
ὑπ᾽ ᾿Αὐμήτῳ τέχε δῖα γυναικῶν “Αλληστις, Πελίαο. ϑνυγατρῶν δος ἀρί-- 
ὅτη. ϑθ)ϊπιδ δάνοοδε ϑίγα. [Χ, (ρ. 43ο. Β.' δὰ. Οδβαι}.) Ρ]ΐω, ΕΥ̓, 8. 
Μοπξ. --- οἰκεῖ, χυοὰ δἷηα ἀὨΡ᾽ο γενὶθδιπχα πὶ 67 ᾿ερϑαάιπι δσαΐς εἰΐδτα 
Ῥυχροά, ἴα ΟΡδεγυδῖξ, οτἷϊ, Ρ., θι. Ὠεϊηάβ νοχ καλλίναορ ἰϊεκιμα, Ἰϑεῖτας 
Μεὰ, νυ». διδ, ὑρὶ νἱά, ΕἸπι9}, 2» ἃ δ1. -α Οἰκεῖς ταιχεὰ δἰΐδη 6. }9}19.- 
δῖεα Ἰερῖ., ὶ τ "“--" 

θα2.. γὕύαν 1,Δες.. γυμὰν.. ἀλά, τος, ἷο ναῖρο, γυῶν οορχέκιε Βαραρεῖυϑ.. 
Ἦϊο Ἰοοὰσ Ὑίγοβ ἀοοῖοδ σηϊδετο Ἄχοζονζ. Α11] οσοϊογρ νου οσγΌσα ἰαγεγεφς. 
αὐ 4 εἴσιεσε Ἰρογϑδηῖ; δ] τὸ σοτρηρὶα δὲ ἀεδρεναΐα ταϊϊαυθηῖ, ϑοῖίμ 
ἐοϊεγρτείωτω Ὁ ΚεβεἸ ἀΐμα, αἰιοά τοϊγατὶδ, τϑοξε ος}19. αγαξέφηίῥμα. μβ αγιμη 

᾿ φέ σαπιρόγπε μἱαγιῖθ δραξίϊς ἥπεδ, οἴγοα δοἷδ οὐρα σἰαξίοπεπι, αρκαπε 
Δοίοσδογμπε διδὲ σέαξιεδ, ΝΕ. γορίβας 15. ἶσος πεν ϑὶθ μιβεχοαῖιν,». ΘΕ πΒι 
ἀπ ρα υεγμβδοιΐα, οχ Ἰχοηἦ5 ἐδὶ 5.:.Π9 χιαῖφα ἐᾷ οἰμη, δ, Ὁ ἐᾷς Μοίραν 
δίαπα ἐλθ {πεῖ 1ο ἀΐβ ἀογπαὶπ (ἀϊδ εἰίαρο ἀπ Δὶς ρέαϊπ6.) οπι ἐδ «“νοϑᾷ, 
ὌΡεεγχαι, δράρβην, δὰ (δῃ, ἢ. ἰὰ θη, 176. χύη ἀρμὰ πείεζεβ ἀξ, ἀγρὸ 
δεῖ ἃᾷτο δ(ἐ διδηάιπι αρῖο ἐς εϑαφ: τπαἰ6] ἀρώσιμοι γύᾳε ἃ δορβοοῖίᾳ 
Αἰ, 860. δἵ ΔΡ΄ Ἐυτίρίάδ Ριιοεῃ, 679. βαϑυσπώροις ύαςς  ἈΡΟΙ1, ΒΒ. 1. 
γ96. Πιροφόρους ἀρόωσε γύας. Ατεροῖι. Ῥχομι; ὅγ7., 1ὴ8 ψμαλλικάρπον, 
Σικελίας λευρὰς γύας. 124 0.π|άν “τ΄, ἴσατὰρ λευροὺς γγαᾷ»,.. Νἰάφ᾽ ἀθ τοῦ 
χαϊῃς γυῆης ἘΠιροϊεπι Γ Ἠέεγροὶ, 809. κα εν δ ἜΝ ΡῈ ἀν μνὶ ἣ ἠρῳ οἴ 

6οὅό. Ἀρξῖς δ.8ο), τὴν δύριν,. ὅπου. δ᾽ ἥλιος κατὰ κνέφας ἵστηδι 
τοὺς ἵππους καὶ καταλύει... Μοόπκ. ἀν ΚΥ Τὸν ἀρητ ςς Ἢ ἢ ἐδ ὩΣ 

οι θρδς, τὸν ὙαΚοβο]ὰ, δεά, μεβοίεραϊ 1116 πομβυιὴ χύδην ἔοπλϊαθνα. μϑατος 
“Ῥαὶ αἰϑῴρ. Ανπάγφιν, 1329. λευμὴν αἰϑέρα. . “Ἔεον. 991. φλρογερὰν αἰς. 
ϑέρ. Ἐταρῃν Ἰηο..0 ἀ, ἐκιβωϑείᾳς --- αἰϑέρος. . ἴῃ; λνλδ εἴ 1118 Ἔχ 6 ἢ. 
Ῥ.16 πρδβριϊοσα ᾿φριτμρῖα πχελειστα, ἡερριοτοῖ. ᾿ 270 Ηὶ ἔ, -τν Ἐϑυλϊαϊουχα βοὴ 
η. «ἰορίεα, 4! Δ]εοῖο νἱάθιαν μχαδφρβε 'ὰ Ὠδιι ζπίεδε... Οετβ6. Ρ᾽ηάανις Ρ δὸν 
χυτασχιθ, ΟἸγρ. ἱ., 10. ΧΙΠ!,, χ.5, Νεηι.. Ὑ1}1., 71. ὰὼς “πα 

θοθ. Μιῖβο πόντιόν τ΄. κεὰ Βεηδ. Ἐοἰδκλῃδ 5 »νδὲ Ιερ6..οἢ ῥτδεσεάθηϑ 
μὲν : 1δὶ χυϊάεια ΔΌ οσοαδα Τ᾽ οβεα] ας ρορϊϊα ἀἰϊχεταῖ, εἰς δυΐξμλ δῷ οτἱεηὺς 
οἷῖα ἀςοοσιθιῖ.ς. Ἰϑεἰη6 Αἱγαιῶν᾽ βοπ͵εοῖς Μυδβτανῖας, ; εὐπίεγυις ὙρΚοῖς 
εἰ Οεἱρῖ,.. 21 ὁσεκ, --ὦ Ἠεεγοδιθε:. Αἰγαιῶν ἐπιτεταμένως, ἐνάλιος. ϑεός; 
Τιερεηάαπε ἰρίϊῃν αἀὐγαιῶν᾽, ἱ. εἰ Αἰγαιῶνα, φυοά πιαγα Δεβευτα γαὶερῆξ, 
Ἀεβουΐδ, εἰ Αερδαϑηΐ ποηλίηθ Ἰρδγα ἰὰ δἰραϊβοατὶ ῥ᾽ τί θτι8 ἐχεμιρ] ἀοσιὶξ 
λοι Τύγπερυθ Αάνεῖδβαν. ΧΙΧ, 5. αυίραε δά ἀς 1.00} Ππιπὶ ΑἸ80], Η, ϑιίερξς 
Ρ- ιθ6, Ἠε Αεξάδομα ἴδο, α 4“ὰὸ Ὡοπιεη Βοο δἀερίυτα εδὲ, νυἱὰθ ϑοβος 
1ιλδίεα ἀἄροϊομ. Ἀβοά. ἴα 118, 1. 1105. διιαιϊδξαπλ Ασομ] εὶά, 1]... 1. 
Ἄζμερταν το ἈθοιΘ Μυρβεανίη9. (οηβυπιαῖ βοβολϊαδίεα α κρατεῖ δὲ καὶ 
ἐπὶ τὴν Αἰγαίωνα ἀκτὴν τὴν πόντιον καὶ ἀλίμενον. ΑΔ πιχετοδ φιοά 
αἰτϊπεῖ, θα. ἄορ οθδη) ἰ 1} 6πὶ.. ἄ. ΣΡ. 6θα. ἀμδιίατε φαὶπ σρεσιρτα νεῦ- 
δὰ δες Θεδφηί, πογτιόν τὶ --- Αἰχαί --- ον ἐπ᾽ ἀχτάν. ϑοινδοάυιτι ἐταξ δαίθει» 

ὁ 

. 
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ἀλίμενον Πηλίον; χραεύνει. 
᾿ ἀρτισεροφὴ β΄. 

καὶ νῦν δόμον ἀμσετάσας, " 
δέξεται ξεῖνον νοτερῷ βλεράρῳ, . 

610 " - "τᾶς φίλὰς κλαίων- ἀλόχου νέκυν ἐν .᾽ διὅ. 
δώμασιν ἀρτιϑανὴ " τὸ γὰρ εὐγενὲς. 
ἐχφέρεται πρὸς αἰδῶ. 
ἐν τοῖς ἀγαθοῖσι δὲ πάντ᾽ ἔνεστιν σοφίας. 

Δ πρὸς δ᾽ ἐμᾷ ψυχᾷ θάρσος ἧσται, 620 
6|9}Ὺ6Ὸ ΄- ϑεοσεβῆ φῶτα κεδνὰ πράξειν. 
ον ον καὶ 4... ἀνδρῶν. (Φεραίων εὑμενὴς παρουσία, 
"ΝΝ ψέχυν μὲν ἤδη πάντ ἔχοντα πρόρπολοι 

Φ, 1ὰ τεοιέ Ἰηξειτὶ Ροϑὲ μέν, υϑὲ χιδς ἀξ᾿ ὁρροεῖϊα δου ἐπηολαυὶ σσέρε- 
ταηξ, ἀεϊπἄδ αὐ οὐυίαποῖα οοἠδ ἀεγδοῖυν, μἴαϊε εἰ Ἐεδκιαπει' εἰ Μοηκίυη, 
γιά. Μαιι ιίαθ δὰ Οτεβὶ. 54. τὑ-» ὙΠ 

ίαήὴὲ ετρα αὐίος, πῖ ἰὰ μον 911. ἸΤὸ γὰρ τραφῆναι μὴ καλὼς αἰδῶ 

ει, δ16. Οοηᾷ ν-. 2412. 0" ἢ. - ἘΠυλοϊεῖθ δ δξεσασ], τοοῦ, εοοϊν 
οἷς εὐγενής. ἘΠοτῖαν τπαοτίαμδο οοσριθ. 888: ἐχεοχιυΐΐς πόσαση. Ὁ οῖς 
γοδῖις ῬΒογεῖίδ. : 

617. σππς Ἑπτιρίάϊα Ἰοσηπι᾿ γοδροκῖδδα Ῥ]αϊομδηα ἴῃ Μδηοχοθο 
ποίην Ὑ᾽ν ἀσοίις 1. Ταῖς. Ἰαϊιίαπι' δος νεῖ, ἔπη. ἜἜργῳ μὲν ἡμῖν 



67 ----- 

᾿ «φέρουσιν ἄρδην εἰς. τάφον ὃε χωΐϊὲ υρᾶν, , 
ὑμεῖς δὲ τὴν ϑανοῦσαν, ὡς νομίζεται, ἴρ25 

6920. προςείπατ' ἐξιοῦσαν. ὑστάτην ὁδόνν τ 
ΧΟΡ. καὶ μὴν ὁρῶ σὸν πατέρα γηραιῷ ποδὶ 

στείχοντ᾽, ὁπαδούς τ᾿ ἐν χεροῖν δάμαρτι σῇ 
κόσμον φέροντας, νερτέρων ἀγάλματα. 

ΦΕΡ, ἥκω καχοῖσε σοῖσι συγχάμνων᾽," τέκνον’ (6530 
626 - - ἐσϑλῆς γὰρ,, οὐδεὶς ἀντερεῖ, χαὶ. σώφρρονός 

ογυναικὸς: ἡμάρτηχας : ἀλλὰ ταῦτα' μὲν 
φέρειν ἀνάγχη, καϊΐπερ ὄντα. δύσφορα. 
δέχου δὲ κόσμον τόνδε, καὶ κατὰ γϑοήὸς 

τω" τὸ. ταύτης σῶμα, τιμᾶσθαι χρδών, 635 
͵ “ “ Ὑὔ “΄Ὡ ὔ 

6890. . . ἥτις γε τῆς σῆς προυϑανε ψυχῆς, τέχνὸν, 
χαί μ' οὐκ ἀπαιδ᾽ ἔϑηχεν, οὐδ᾽ εἴασε σοῦ, 

κτο γι στερέντα γήρᾳ, πενϑίμῳ καταφϑίγεν. . ὰ 
, πάσαις δ᾽ ἔϑηκεν εὐχλεέστατον βίον | 

. να, ὙΠ τος ἐς 
ἔχουσι τὰ προσήκοντά σφίσιν αὐτοῖς» ὧν τυχόντες. πορεύονται τὴν εἶμαρ- 
βένην πορείαν, προπεμῳϑέντες κοινῇ μὲν ὑπὸ τῆς πόλεως, ἰδίᾳ δὲ ὑπὸ 
τῶ» οἰκείων. λόχῳ δὲ δὴ τὸν λειπόμενον κόσμον ὃ τε νόμος προστάττῃ 
ἀποδοῦναι τοῖς ἀνδράσι, 'καὶ χρή, οηϊ. .. ν᾿ ῦΘὃῦ Γ᾿ 

6218. πρὸς τάφον τὸ καὶ πυδὰν Μ55. εἀᾶ, ᾿ΑἸτεζαπλ ᾿οειἰσηὸπὶ ἷς 
τάφον, 4υδπὶ Ῥογεῖκιε Επεϊλι δ δὰ [1]. Θ, ρΡ. 707, 57. Ῥταοίεσι ΒΙοχωῇ εἷ- 

αϊμπε Ο1ο085. Αεβο}ι. Ῥγοση, 1087. τεοῖε, πλοὰ αὐϊάσπι' δεηζεηια, ' ΟΠ ᾧ, 
844. «““έχγων ϑυραῖον κῆδος εἰς τάφον φέρειν. Ἄοπμ. . . ! 

619. ὧς »ομίζεται, ἀδ6 τἰτθα8. ἔαμερτίθιιδ αἰοϊαμι φιοάθθ ν᾿ 990.0. " 
᾿θ25, 118 ϑορῃ. Απι, 8907. Τὰν γεάταν ὁδὸν “Στείχμυσαν. ϑᾷ, ,«. 

876. Βέβηκε “ῃάνειρα τὴν πανυστάτην Ὅδων ἁπασῶν, .(εἰεχαπα ποτε 
ΠΟΙ Ρ6]]Δπαϊ χροτῖποϑ ᾽ ᾿ΘΙΩρα ἔμπερεὶ, δὲ ναϊεϊεοηῆ,,, τοις Νορῖον 
ΒΌΡΡΙ. γγ8. Αἴδου τὸ μολπὰς ἐχχέω δαχρυῤῥόους,͵ ἥήλους, προςαυδῶν 
8οά. ροραυδῷ σε τὸν ϑανόντα. ᾿θὶ (ΔἸ Πτν Μαγμδμάυδς,- Ὑ ὁερα, ᾳυϊδαθ 
ΑἸ οέθια. ΟΒονα8. Δ] οαυίίν, μαθεπαιβ ἰπῖγα ν, 187 φεᾳ. σπκο, “Ὁ 

τς θαὅ. Μαϊεραὶ ὙγΑΚεΙο]4,, γερτέρων εἶ, φδεορίεν  Ηδρο.: Ἐ..7ρ8. : 
γος γὰρ ἤδη δαρὸς, ἐξ ὅτου πὐπλοις Κασμεῖαϑε: σῶμα: καὰ γεκρῶν 
μασιν. ϑεἃ αἰϊφυκπίυπι «ἀΐνετδα ϑϑὲ πρφ ποβίτὰ  ἰθοὶ 5, βοὴ κόσμος νγενθ- 
ὧν, αἰ α΄ Ηΐτο, Ἐς 445 εδὲ φϑιμένων ἔνδυμα, ποὰ ῬΕρ]οϑ . τδαϊυτα ). νὰ 
εἴ οαὐρὶτ186 ἱανοϊαοσα οομρ] δοῦν. Ὑι4, Ηστο. Ἐς δ2θ6. 8562. «οπέι. ον 

λά. συγκχάμγειν ἴῃ εοἤετη, περ μαθεῖ Αδδο, Ῥχοσι. 42λ, σοῖσε πή- 
μασι συγκάμνουσι ϑνητοΐ. Ἐτεὰπεηιΐι5 ᾿αϑατρατὰν, συναλγεῖν, Μοπὰ,, 

; 6526. Ὑιὰ. δὺρτ. 458 δεᾳ. ἤἥδοπζ. Π᾿ οὔ σα 
6ὅ2,. Οπιπεϑ, ρυδεῖες Μαι]ίδει, καϊταφϑινεῖν, χιὰθ νοχ ἜΜ, δϑῖ, 

. Ῥούίυϑ ποίαψὶς ᾿Ἰηβηϊεινιατλ εθδ8ὲ δυϊυτὶ; ρορα] πηὰπι εὐϊζα Ργδεβὲπεθ. φὸ-: 
ψεῖν ῥτοάιοῖ: βεὰ οϑρίϊοθαὲ 116 48 Ὑεχβιθιίδ᾽ Ἠοπλοξοῖβ, δὶ φϑένειν͵ δεχη-: 
Ῥέξ ϑρόπάειϑ ενῖ, φαοάᾶ ΑἸ} 1 Ἰηομαῖς ΟἸΔΥΚΊὰ: οδῖτα ἀρ Αἰἰΐοοβ ρμεή- 

- αλεἰ παι. δερες οοττίρί:, ΟΡ δεγυφίᾳ εθῖ, ἑδάεωι αι 6 ἀϊνασριξας 1π 
γεέῖθο ῳφϑάνειν; οπλ. Θ᾿ "ἋΣ οὐδ ν 

656, Οσαίετι 7. Τα Μεῆ. ἀχθ,, Τὰν δ᾽ ἐμὰν εὐκλειᾶν ἔχειν. βιστὰν 
“Στρέφουσὶ φᾶμαι, ταάνς δοχῖ Μυετυῃ,. οὔδινε ζν ..... ΠῚ .. 

! δ “ἢ 



βρύον: δ᾽ 8᾽. -ἐώκοες 

ο΄ γυναιξίν, ἔργον τλᾶσα γενναῖον τόδε. 640 
δδ.ὃὋῪ᾽ ΛΟ ὦ τόνδε μὲν σώσασ', ἀναστήσασα δὲ 

ἡμᾶς πιτνόντας, χαῖρε, χὰν ΑΙἴδου δόμοις ὦ 
εὖ σην γένοιτο. φημὲ τοιούτους γάμους, 
λύειν᾽ βροτοῖσιν, ἢ γαμεῖν οὐκ ἄξιον. 

“΄Α44. οὔτ ἦλϑες εἰς τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ κληϑεὶς τάφον, Θ4ὅ 
δ60 .οὔξ᾽ ἐν φίλοισε σὴν παρουσίαν λέγω. β 

κύσμον δὲ τὸν σὸν οὔποϑ' ἣδ᾽ ἐνδύσεται" 
οὗ γάρ τι τῶν σῶν ἐνδεὴς ταφήσεται-" 
εύτε ξυναλγεῖν χρῆν σ᾽, ὅτ ὠλλύμην ἐγώ. 

. σύ δ᾽ ἐχποδὼν στάς, καὶ παρεὶς ἄλλῳ ϑανεῖν 650 
646 ᾿ Ψέῳ γέρων ὦν, τόνδ, ἀποιμώξει νεχρόν ; 

; οὐκ ἡσϑ' ἄρ᾽ ὀρϑῶς τοῦδε σώματος πατήρ, 

655. ὦ τόνδε μὲν σώσασ Μαῖ. Μοπξ, «--ο Ὕαϊρο τόνδ᾽ ἐμόν. 
Μεῖε. Τονδὲ μὲν τεοῖς φυοίταος οοἀά. 

656. πιτνοῦντας οπιηεθ, ϑαχαξεωιία ἱπίετραυχσὶι Ὑγακεῖ," χαῖρε πἀν 
Αἴδου δόμοις. ἙἘὖ σοι γένοιτο. εἰ ἴϊα χαίάεπι ΒΙοταβεϊἀἰμδ, ῥτορερ τ, 
447. χαίρουσά μοε εἰν ᾿Δίδα δόμοισιν. Ῥταεδίατε ἰαπιεπ νἱάειατ νὰ] ατὶν 
ἀϊειϊηοιο ; ἐδράεμπι ἐχρεΐπαϊξ δεηιοοϊϊδπι ἰΐτα ν᾿ 760. εἰ δέ τι κἀκεῖ Πλέον 
σὲ ἀγαθοῖς, τούτων μειτέχουσ Αἴδοὺ γύμφῃ παρεδρεύοις, Βατγπεεῖαν 
Ἰδυάει Ἰεἰάογ, οϊιυεὶοι, 1. ερίεϊ, 118, Πῶς δὲ Εὐριπίδης, ον σοφὸν 
εἶναι δρίζεϊε, ἔφη, Κἀν ἄδον' δόμοις εὖ σοι γένοιτο, Δο πὲ,.“. Μοα- 
κι, δἰεἰαπι δεχοϊ δοἰ δ. πέσγογεας. ἘΠ εἷἱο ἀυμο οοὐά. δεὰ Ηδλνα. 
πιτνόντες » ΒΆρτα βοσὶρὶο ἂ, 

δὅ8. λύει μγο λυσιτελεῖ, ἰπιεγρτείδηϊο Ἠδεγοβίο, αὐ ἐπ Μεά, 566. 
σοὶ χυοὰ ρῇεπε ἀϊοῖππν ἰὰ 8όρῃ. Οεά, Ἶγτι 516. τέλη λύει. Ἐχεπιρῖία ἰπ- 
.ἀιεδπῖυν δὰ Ηἰρρ. 445, ΟΡ εεγυαῖ ϑομδείεν, δὰ Βοβ, ΕἸ11ρ6. Ρ. ὅ70. εἀ. 
(Ὁ χου; νάτία δόδε δαγεοῖνα δὰ ἅπδ6 πο τᾶγο δβδυδαυάιεπάππλ δἰς νεγθαπι 
δυδειδπιϊ νι ς. ποταϊηδιὶπ, ἄξιος, δυγατὸς, ἕτοιμος, ἱκανὸς, πρόϑυμος. 
Τμέεν Ἀ}18 ἐχετῖρ]α, ΔΙ]εραὲῖ θη τεγδι ὙΠ, τὺ, ἀάδι 1079. [οἴετγρτθο 

. δαῖας οὐκ ἄξιον ποπ ἐχρεα. ἭοπΣ. .--- λύμειν εἱ »το λυσιτελεῖν ἀϊφίππι 
εδῖ, δὺϊ πυάδ Ροηϊζαν, δὺυϊ ἀδιῖνο ἱπορίταν, υνἱὰ, Ἠεγγλδηηὶ ποῖ. δὰ ϑοόρβοοὶ.- 
ἙΔεοῖ, 995. Εἶχα). αὰ Μεά, 565. ἢ» 51. --- 1614, ἢ γαμεῖν οὐχ ἄξιον. 
ΘΟ, Ῥονίεα ἧσι. ὑσονευθίαπι ἱγδῃδιϊϊ, Αὐἰδιϊ ἃ, ἸΤοπι. 1, Ρ. 556. τὸ τῆς 
παροιμίας, ἔφη, ἐρεῖς, ἢ τοιαύτην χρὴ γαμεῖν, ἢ μὴ γαμῶν. . 
ωορταν,.. | . 

θά. 1Πιὰ ἄλλου ἰηΐτ. ν, δ81. 
δέ45. ἀποιμώζῃ Τίδεο. οὐπὶ Ἀ155. Β. Ὦ. ΕἸ. ἀποιμώξεις ΑΙὰ, 4πο- 

τῦῦλ Ὠδοζι ἧι δ6. τεοῖθ μαρεῖ, ἘΕτεφυεηϊαῖα ἐγδηῖ οἰμώζω εἰ οἰμώξομαι, 
, ἀυδίϊο κυϊελ δᾳ ἀπφιοπι υδαγραγίηι Αἰιϊοὶ δοιϊΐνδια ζαϊατγὶ ἔοτειαπλ οἰμώξω, 
θ᾽ Βοο βεμεγε ψευδοσθπι υἱὰς δὰ νυ, 158. ἢ εάϊι Μαιι ας ἀποιμώξει, 
ᾳυοὰ μευὰ ἱτῶρτορος δϑηϊδηῖίδε διε τρδρὶδ δοοοιησιοῤείασα υἱά ον 
Ῥγδεδθηδ, ἃποά εαϊά᾽!᾽, Ῥτοβδηῖα ΕἘἸπλδὶεῖο. (Οεϊεγιμι ᾿ηονο 8}}}6 εδὲ χπο- 

“ταηάδτω [ἀρδιδ ἱπιεὐργεϊδηϊίτ τόνδε νεκρὸν λμπο πιογέμιεπι, δεῖ], ἐρδμπιο 
᾿ ΔΜ οη ἢ. --- Ῥτοθὰὶ Μοικίυπι ΕΠπ]εῖιο ἰὼ Αἀά, κἁ Μεά. δι. ν 

Ὶ 

6406, οΟἾΙοἰταν τόδε σῶμα δεικτικῶς Ῥτσ ἐδὼ; πὶ δδερα. εἷϊδδ εἰ 
τας]. 90. ὅλο.“ ̓ Βατη 65. ἀὐνὼ : ἥδ 



οὐδ᾽ ἡ τεκεῖν φάσχουσα, καὶ ξΞεχλημένη 
μήτηρ μὴ ἔτιχτε' δουλίου δ᾽ ἀφ᾽ αἵματος 
μαστῷ γυναικὸς σῆς ὑπεβλήϑην λάϑρα. 688 

680 ’ ἔδειξας εἰς ἔλεγχον ἐξελϑὼν,, ὃς εἶ 
᾿ς καί μὲ οὐ νομίζω παῖδα σὸν πεφυκέναι. 

ἢ τἄρα πάντων διὰπρέπεις ἁψυχίῳ, “ 
ὃς τηλιχόςδ᾽ ὧν, χὰἀπὶ τέρμἡ ἥκων βίου, 

᾿ οὐκ ἠἡϑέλησας, οὐδ᾽ ἐτόλμησας ϑανεῖν 660 
6ὅδ τοῦ σοῦ πρὸ παιδός" ἀλλὰ τήνδ᾽ εἰάσατε 

γυναῖχ ὀϑνείαν, ἣν ἐγὼ καὶ μητέρα, 
- φατέρα τὶ ἂν ἐνδίκως ὧν ἡγοίμην μόνην. 

δά. . ἴὰ Βοα ]οορ Ἐπτηρίδεπν εχ Αδθοδγ, Ἐππηθη, 661, ρτοίξοῖμφθ 
᾿ {π|άϊοας ΑΒγεβοδιθ, οπἢ. --- Μίτυπι εδὲ, ἱπῖον ῥἈ]]ο]οροθ ἰἱηγεμῖοδ 
4826, 4υὶ, ᾿φπρὰ ἃ παῖιγαϊ! Ἀοπιϊμιμη δεηρ ῥτοίεοϊατα δδῖ, δἰϊευιιπλ ΔΡὉ 
ΔΙίετο ἀεπηῦπι δοοορίδβε οτραϊἀετίηῖ, Εδάεδπη ἀγρυπιεπϊδηαϊ ταϊϊοθθ, 408 
δ} 8}} υεγῖτπβ, Ὡ1811 ἐτεχιεηϊίαδ, πιϊζον εἰΐδπι Οἱ ρμο δρυὰ Τεσεηῖϊ, Ηδδι:- 
τομιίπιοτ, Αοϊ. Ὗ, δοδη, 4, 2 ̓ δέ, 

δά9ς. λάϑρᾳ ΑΙ. Οουΐοει 1. Ταῖς ῬΒοεΩ, 51. δαστοϊς ὑφετο. οπξ.. 
.651. Οὐοπειγυοιίο, καί μ᾽ οὐ γομίζω παῖδα σὸν πεφυκέναι ποιαιάα 

Ῥτο ποϊϊαιΐοτε χαὸ οὐ νομίζω παῖς σὸς πεφυκέναι. Ἰαΐετιαν Ῥγοοπλειι 
συπὰ δεαπεηῖὶ δοουδαῖίγο, 400 ἀἰδιϊποιίτις αἰΐᾳυα Ῥεσϑοια δἱϊεσὶ ορρορδῖασ, 
ηποά Ἰοχάεοεϊ! ροηπβ ργδεοῖρια οδιϊηθὲ ροβὲ νομίζω, Ἐχεγαρῖα υἱάε δριιὰ 
δι, αν. ὅτ: Ῥᾶβ.- 770. ποῖ, ιδ, 

6εὶ]. ἦτοι ἄρα, ποη εἴϊδὰ ἀϊρμιῆουρο δηῖθ Ἰοωραπι υοσαΐεπι, αυοὰ Ῥπίδυιδ. 
Ἡραιβῖυδ, δεὰ οταδὶ ἔλοῖβ οππὶ αὶ ὑὈτεγὶ, Ηος ρμἷυτεδ ρμοδϑὲ Ῥοσδομισι Χ205- 

Ὡμπεγιηῖ, Ὑιὰ6 ὯὩο5 δὰ Ηΐρρο!. 442, ἘΠπι5]εἶμο ηοδίξαπλ γετδιπὰ οἰϊάῃδ κἀ: 
Ἡετγαοϊ. 507. δοτὶδι: ἁπάντων, ϑισιμίῃν γεγθυτλ οὔτ. δε εἶνο 4:88] 6556: 

,» ρεπέστατος εἶ, ϑὲο οἰἶδτη οι. ἢ, Μ, τοά, ἦ δ᾽ ἔπρεπε καὶ διὰ 
σεάγτων. κεῖ. - αϊος ἘΠωΙ εἶπς ἅὅπάντων, ησυοᾷ εἰ δἰπιμῖ οπιπέμπε 

655. ΑἸά, ὅϑ᾽ ἡλικός τ, Τιερὶξ Ἡυροτῖια ὃ τηλικόσδ᾽. Μα)οκειδο- 
τἰυθ δὰ Ηἰρρ. 48ο, εἰ τηλιχόσδ᾽΄, Ὕεταπλ δονρίμγαμλ υνἱάϊτ Βεϊδκίυν, εἴ 
κοι Μυβρτανϊ ἐσ Μ58. οπηπίρηϑ οἰ [.46, 20. 

656. Ψι, δεἃ Υ. δ48. ΜπΠοπ ἐ. ἢ Ἷ 
657). πατέρα τὲ γ᾽ ἐνδίκως «ἀϊιίοιεε, ἀτηπεοὶ δεὰ »γὲ τὸ πση|υθπιὶ 

σΟΩΪπΏβετα Αἰιοοβ ἄοοεῖ Ῥογδοηῖβ δὲ Μεά. 866, Οποῖ εἀϊάϊ, ᾿οου)εοιξ 
ΕἸ λ6] 6) κἂ δορὰ. Α]. 469. (27ω4,. Οὐ, 1. ». 5361.) Οὐδηιλ ρῥτουὶ ἐβδεῃὲ 
Ὑταριοὶ δὰ βοιωϊπδπάσπι ἄν, οχμοΐδιι ἔεγε ἡοριϊα ἱπάἀοοριίεψιε Ὠοΐϊυτα. ΥὙ]α, 
ποῖαϊα δὰ Ηἰρροὶ. 48., 705. --- π΄ ἐδῃεπι, αιαπι Ε]π)5]. ργοροδιῖ, 

᾿ φοπ)εοϊαταπι ἱποίὰ ἷξε διΐδπὶ 1 εὐϊΐηρ, δὰ Μεά. 509., ἄποε πδὺ5 ΕἸογεηῖ οοῦς 
ἦπ αυο ]ερίταν πατέρα τ᾽ ἐνδίχως, ΚΡ ὁ 6. --- Ουἱὰ γέ τε εἀ τὲ 78 2 
Οὐδίϊυον οοἀὰ. πατέρα τὶ ἐνδίκως, Οὐμπὰ ποὺ καὶ --- τὲ υἱ τὸ --- καξ͵ 
οοπἰυβαηῖιν, δρεσίιπι εἰ, Ὡδὶ ἀἰχὶτ καὶ μητέρω, δεαυὶ ἀεβυϊ μὲ χα 
πατέρα... ϑεὰ τουδὶ δἰγιιοϊιγατα,, φαΐ χφαϊοια Ἰοαχιίίασ ἴρδε μϑῖδν ἐδῖ» ουΐ 
400 δοεσρῖυδ ἐχργορτεὶ ἱβμδνυίΐαπι, δὶς Ἰοχυϊζον: φμᾶπι 650 εἰ πεχίγ 8 πὲ) πο 
Ῥαίΐγαπιφμα αὐδο ἀμδο βοίαπι, Νυδφαδπα καὶ --- τε, ατξ δρυὰ Ἰνδιϊηοδ᾿ 
δὲ --- φιις ἴῃ ἀϊνιἠδηᾶο ςοπϊππρτιαῖαν, δὶ ρὲ δυιπδηιοὰϊ ΔπδοοΪ πμοπ. 
Πιπὰ ἰρίτας σέ ραέγοπι αὐδο τε} Ῥαίγοπεφιεα αὐἦδο «τιῖ εἷο ἀϊοὶ νοτουιῖ, καὶ 
πατέρα γ᾽, ουἱ πατέρα τό γ᾽, καὶ εἰΐαπι, υὐ ΕἸπιεϊεῖο μὶδοεῖ πατέρα τ 
ἄν, ὕοὴ 400 ἂν ἀὐδο εἱριϊᾶοεῖ, δοὰ «αία κἀϊεοιίο ἰναΐπιδ ρατιίοαϊεα, ταδὶ 

θὅλ, ητ΄ ἀρὰ πάντων ἸιΔδο, ΑἸάυε, εἰ εἷο νυ]βο, Ἐεοϊίιε ἠὲ ἄρα, 

εἰ δ τ μωκ ρνε 
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καίτοι καλόν γ ἂν τὸὐνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠχωνίσω, 
τοῦ σοῦ πρὸ παιδὺς κατϑανών. βραχὺς δέ σὸε 86 

660. πάντως ὃ λοιπὸς ἦν βιώσιμος γρόνορ᾽ ἮΝ 
κἀγω τ ἂν ἔζων γῆδε τὸν λοιπὸν χρόνον, 
χοὺχ ἂν μονωθεὶς ἔστενον καχοῖς ἐμοῖς. 
καὶ μὴν ὅσ᾽ ἄνδρα χρὴ παϑεῖν εὐδαίμονα, 
πέπονθας" ἥβησας μὲν ἐν τυραννίδι, ' 670 

θ6ὅ παῖς δ᾽ ἦν ἐγώ σοι τῶνδε διάδοχος δόμων, 

ὡςτ' οὐχ ἄτεκνος χατϑαγὼν ἄλλοις δόμον 
λείψειν ξιελλες. ὀρφανὸν διαρπάσαι. 
οὐ μὴν ἐρεῖς γέ μ᾽, ὡς ἀτιμάξων τὼ σὸν 
γῆρας ϑανεῖν προὔδωχά αἱ, ὕςτις αἰδύφρων 678 

60 . πρὸς σ᾽ ἦν μάλιστα' κἀντὶ τῶνδέ μοι χάριν 
Ἄδα, τοιάνδε καὶ σὺ χὴ τεχοῦσ᾽' ἡλλαξάτην. 

στ δῖα ΘΟη δ Γι οἴου ΐα (ΟΥΤΩΆ τὸ ροδῖ καὶ ἰηΐεχῖαν, δ πλ]επὶ χπειμάδπι οτὰ- 
τίουὶ σοϊονθει. ᾿ἀποῖϊ. Οὐᾶτε μος τεοϊριεηάήιιπλ᾽ ἀπχὶ, φαππὶ γὲ πλεισϊσογίασαι 
βΌΡΡΙεπιεηζιπὶ 6556 ν᾽ ἀεαῖιτ. 

᾽ν 658. ϑπαρρ!. 427). Ἐπεὶ δ᾽ ἀγῶνα καὶ σὺ τόνδ᾽ ἡγωνίσω, 
ι θθι. ἔζων τες ἴδρο. ΑἸά, Ὑιάε βιρτα δὰ ὅοδ. δὶ :άεπα ἔετε σνεσεῖ- 

᾿ομῖι5. ἔζην γαϊιεῖ, (αἰεί, Μαιμ, Δῆοπε. 

666. Ἡλρπὰ δεῖο δὰ σβοϊϊυβ Ἰορεγεῖας χρῆν. οπξ. ---- Ἑα]ίτατ: 
᾿οο εεβεῖ, χὰ βουῖς 116 ἔκιϊ ἀεοθεδαῖ, δεὰ ποῖ ἐγιερδῖισ, Υἱά, δὰ Ηἱρρ- 
2η6, δάά, Ἀϊαεέλὲέαα.. ᾿ ᾿ ; 

- (665. Οοπβινπειίοποιι κα᾽οοιινὶ διάδογος Βεπθ χροὶ Μαδῖμ. δὰ 
ἩδοαΡ. 583, Οἴν, Μαγκ]. ὦ ϑυρρῖ. 69. 7» ὲὲ 8, --- Νοιϊδηυάα8. πἷα ]οομδ, 
Ἠΐ δρεγῖα δάγεγβδηβ Ἐ]Ππι01ε}} δειϊδηῖδθ, ἦ ὩΡίχς ἀρὰ ἰταρίοοβ ἱπ ῥτῖπλα 
ΘΓΒΟΏα' τε ρο ομτπλ οθηβθηϊ8., 6 4π8 τ τἱάδθ, ἀθδ6 ἀἰχὶ ἂ Ρτβαίδι, δὰ 
Ρίνοο] 8. Οδά. Ἀ. ρ. 18, 

᾿ς 607. διαρπάσειν Μ85. 166, ϑεᾷά τερῖα ἀΔμϊ μεῖς δοτίδῖπα, οἴ ἷπ. 
Μεὰ, 1το56. . Οὔτοι ποτὶ ἔσται τοῦϑ, ὅπως ἐχϑροῖς ἐγὼ Παῖδας παρήσω 
τους ἐμοὺς καϑυβρίσαι. ΜΗ οπ ἢ. ᾿ ᾿ 

608, Ἠδλβεπὶ οπληεβ εἀϊὶ ἀτιμάζοντα σὸν Σ΄, 9, προὔῦδωκας. Οποὰ 
ἀεάϊ δουναῖιν ἴῃ {ἰδι8 Μ59. Β. Ὁ. ΕἸ. οἵ δοβοΐο: φομξεγταϊ Ἰεοῖοτ σους 

. διτποι]οηδηλ ἴα ϑορ. ΕΠ, 551. Ἐρεῖς μὲν οὐχὶ νῦν γὲ μ᾽, ὡς ἄρξααά τ 
«Πυπηρὸν, εἶτα σοῦ τάδ᾽ ἐξηκουσὶ ὕπο, εἰ 41115 αῃ!θιιβάαπι ἸαοἱΒ ἀρὰ 
ἘΠΠῚ5]. ἴῃ Μεά, 455. (πος. Οὐ. 1{. ν». 18.) Οτεῆο πιυϊαῖαε Ἰεοϊϊουὶ οτῖϊπι 
ἀςὰϊδβα ἸΡγδυίιπι Ἰεβεαῖοπι προὔδωχάς ρνο προὔδωκά ο᾽, ἰπᾶδθ αθτῖα οτῖα 

. εδἴ Θοδο]ϊδοῖδα χρ]ἱοδῖίο, - τὸ γὰρ ἀτιμάζων ἀντὶ τοῦ ἀτιμάζοντα. δο πὶ 
"πὶ Οτέδι, 1588, ὃ πατρὸς ἀμύντωρ, ὃν σὺ προὔδωκας ϑανεῖγ. .Μοικίαπι 

. ᾿φολῖα μγοόοθαῖ Ἐ]π)8], δἂ Μεά. ἀφο, "37 εὲὲ 514) 
64. αἰδόφρων Ἰόρί ταν δίίατα ἰὰ ὅορβ, Οεά, (ο], χ57η. Ἐχιεῖπε 4}18ὲ 

Ὠεβοϊο: δεᾷ σοπιροβίία Βα} 8 ἔογπιδα δπιᾶδδηϊ Ὑταδιοῖ, δρας αἴι08 ἐπγεηΐεδ 
αλκίφρων, σιδηρόφρων, δαΐφρων, βυσσόφρων, κυνόφρων, εἰ 5ἰπυλλϊδ, 
ἤζοπ Κ. -ἰς Οοηξενας 56: ἀ]ενὶ ποῖαι δὰ ρμίβθως ἐπ Ταυτ, 978. ἢ’ ἃ εἰ. 
τ ΟΣ ἠλλαξάτην εὐϊιϊομεβθ ἔεσε οπμηεβ, σεοῖό, Ὑ1ῖο μοιδῖᾳ δἃ τ, “82. 

1] (φεβογάϊη8. ἐοχαΐμις Ὑ δ]οκεηδεγίῃ δὰ Ῥβωθο, 1310. διμοιάδιαϊεηι 
ἠλλαξατροῳυ. ]ο μά, ᾿ Ὁ αΡνΣ τὰ 

, 



τοιγὰρ φυτεύων παῖδας. οὖχκ ξε. ἂν φϑάνοις, 
ᾳ γηροβοσχήσρυσι, καὶ ϑανόντα 69 

ες περρστελοῦσι, χαὶ προϑήσονται νεκρόν" 680 
67ὅ οὗ γάρ σ' ἔγωγε τῇδ᾽ ἐμῇ ϑάψω χερί ΄ 

᾿ς ξέϑγηχα γὰρ δὴ τοὐπί σ᾽" εἰ δ᾽ ἄλλου τυχὼν 
σωτῆρος αὐγὰς εἰςορῶ, χείνου λέγω. 
καὶ παῖδα μ᾽ εἶναι, χαὶ φίλον γηροτρόφον... 
μάτην ἄρ᾽ οἱ γέροντες εὔχονται ϑανεῖν, 68ὅ 

680 ᾿ς γῆρας Ψέγοντες, καὶ μακρὸν χρύνον βίου" 
ἣν δ᾽ ἐγγὺς ἔλϑῃ ϑάνατος, οὐδεὶς βούλεται 

᾿ ᾿ 

. 671. Ὧδ τευ. γεγο φϑάνει»ν ταῦτα σοῦλἢ : ῥτίπληδ υεγο ρῥβγδδίε 
οὐκ ἂν φϑάνοις, «ααἸπηοῖο ῬΑΣοἱρίο ῥτδεβεμῖίβ, τεοῖθ δχρ]ϊουϊὶ ΕἸ πιο] εἰτιο 
ὦ Ἤετδοϊ, 7.1, (φϑάνοις δ᾽ ἂν οὐκ ἂν τοῖσδε συγχρύπτων δέμας.) τετ-- 
ἔεῃϑ Γ,αἴῖπα, ποπ ργαενοηΐθς οοσαδίοπεοπε; ΑἸρ]οα, οι ἄαρο πιὸ ἐϊπι6 0 ἴοξ δ 
ἐπ ῬΠΓΠΙΕ οπ͵ ἐδ ἀγηβο ; αὶ 8 ταανῖδ, Ὑοις οφπσιοῖ πιαΐδ ἐοο ηπιμοΐ ἄᾳσέδ. 
Ἐχεταρ 8 Ἀπ }ὰ8 ἔογγατ]λθ ορηβεάβόσε Ψιχὶ ἀἄοοι!, Οτεβι, 955. οὅο. 1597. Θῦ- 
κέτ ἂν φϑάγοιτε κλεῖϑρα συμπεραΐνοντες μοχλοῖς. Τρᾷ, Τ'. 544. χερνίβας δὰ 
καὶ κατάργματα Οὐχ ἂν φϑάνοις ἂν εὐτρεπῆ ποιουμένη. Ἶτος 456. Ατῖοι. ΡΙαΣ, 
485. Οὐκ ἂν φϑάνοίτην τοῦτο πράττοντ΄. 874. Σὺ μὲν εἰς ἀγορὰν ἰὼν 
ταχέως οὐκ ἂν φϑάγοις. χιδὅ. ἀποτρέχων αὐκ ἂν φϑάνοις. ἘοοΙ. 118, 
Ἡετοὰ. Ὑ]1. 161. οὐκ ἂν φϑάνοιτε τὴν ταχίστην ἀπίσω ἀπαλλασσόμενομ., 
ΗΜ οπᾶ. --π Ἐ6 τετὰ πἰΒ}} οχμιϊοιϊς ΕΠπλβἸεῖαδ, πα ποὺ ἀοοσαὶϊξ μηᾶθ 
Ῥατιϊοιρίαπι Ῥγβεβθηῖδ. ἰὼ μα. όσα ]α εδϑεῖ, 14 ἀΐδοθρδ ἐχ δαωοίδίϊοηθ 
“οὗ. ὦ Ψψίρετυμα. ὅϑ'ϑηδι ρἴδαθα ἰάεωχ εβὲ ἂς χιὰπι Ὧο8 αἰςίταυ8, ἐμ ἐγγ- 
ἀεδὲ πίολὲ {εγερ «φστάτης πιΐέ ἰπαὰθν Ζϑαρο “ 

65. Ορυίε;. Με. :ο8. Ἦ μήν ποϑ᾽ ἢ δύστηνος εἶχον ἐλπίδα 
Οολλὰς ἐν ὑμῖν, γηροβοσκήσειν ἐ ἐμὲ 
σεεριστελεῖκ, Ζηλωτὸν ἀνϑρώποισι. οπ  . Ἶ 

θ6γθ. τοὐπὲ σ᾽ 'ἱ. ε«. τὸ ἐπί σε, αἱ τεεῖε Βασιπεδῖιβ, Μομβεῖ Ῥοτάροια 
δα Οτγεδῖ, 1558. βδηο ρμϑταδίπ, ἐπιεγρτείαϊξοηεπι αὐΐάεπι ἀδρῥίοεπι σφεΐρετσε,. 
φεοὰ ἐπ. ἔα ῥοίερίαίε εἰ, εἴ, φιρᾷ φὰ {6 αἐξποξ: οοοσυγγεγα διῖΐοπι 
π᾿ Ηεο, 518. “Ἡμεῖς δ᾽ ἄτεκνοι τοὐπὶ σ΄. ἈΜε85. .597.. δορί, Αι, 889. εἰ 
ἈΠῸ ΜΜοπξ. τὰ τα τον : αἷρ Ἢ ΓΟ 

2). [πξνα ν, 888. τὸ γὰρ αὐγὰς χαίρω προσορῶν. Δαᾶτ. οϑδς͵ 
᾿ Βλέπουα --- αὐγάς. Πεϊεης 158... Οὗ ὀξεῖ αὖγ ὌΡΗ ἅν, Μοπξ, --- 

Ἐοτίδββα 'φυΐδ Ἰερεπάμηι οτεῆαδι, χείχου λέγε καὶ παῖδά μ᾽ εἶναι; οὐ 88- 
δρίοϊοπὶ αἱ οοσατγταῖιῦ, υἱάθαϑ, αυὰ6 ἀδ (δὸ οοπβιχζιιοϊλοηθ τηρημϊπια δᾶ 
ν8. θ55,, σὲ. ; ὌΣ 

679 --θ8ο. Ηος ᾳπδίιον τεγδιϑ βαρεῖ διοθδαοῦβ ΟΧΨΤΙ. Ρ. 6ο1, 16. 
ἄξεδυ. Ψιάειην ἘΠ ρὶ 468 τεδρεχίδ86 Ὠοι 5 πᾶσ 11|8πὶ Αεβορὶ ἔθυΐαπι ἃ 
δΌΡΙπο οἰξαῖαα : Ἑυτὶριἄοπι ἱπηϊταῖγ Τσορίτοα δρυὰ διορδθιπ Ρ. θοι. 

ἠ 56. “4λλ᾽ ἡνίκ᾽ ἂν μὲν ἢ. πρόσω. τὸ χατϑανεῖν Αἴδης ποϑεῖται τοῖς δεδυς-- 
τυχηκόσι»" Ὅταν δ᾽ ἀφέρπῃ κῦμω λρίσϑιαν βίου, Τὸ ζῆν ποθοῦμεν". 
οὐ γάρ ἐστ᾽ αὐτοῦ κόρος. τοὶ οτος ἀλλ᾽ ηνίχα μὲν, οπξ. --- Οὐυοά 
ἴῃ υ9ς 685, ἄρα δυδ᾽εσίαπι εεὲ ρατγίοιιαθ μάτην, ἰὰ υίαἰλδαίπλυπι εδὶ δρυά 
ἰταρίοοϑ, γιά, ΕἸπιθῖ, δὰ Με. χ420, ἐ 51. ᾿ 

68:. . ὃν δ΄. ἐγγὺς ϑιοράεμδ, οὐδεὶς σιρο. Οἴυρ Οδἰβίοκδιο βραιοκ 
Ῥοτγδομιιπι αἰ ν δῖε δου Βεηΐοωνι οὐδ᾽ εἷς, ἴὰι ϑῈρΡρρΡ]. Ῥεγδεῖί. ες. ῃ. ΧΧΧΊΙ, 
Ἅοπ ἢ. --- Εὐχιϊὶ 1116. Φ]Πἐρεπιῖα αι. νέϊλσδοβ μιιπιοσοδ ρυϊδθαϊ," νἱϊεοδίοτεκ 
τεἀάϊάϊε, ϑαιι5 ἀϊοῖιπι δα ποσ βεμόγα ἰπ Εϊεμι, ἃ. πρεῖγ. Ρ. 119. 6644. 
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. ϑνήσχειν, τὸ γῆρας δ᾽ οὐχέξ’ ἔστ᾽ αὐτοῖς θαρύ. 
ΧΟΡ. παύσασϑ'" ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα συμφορά, 

ὦ παῖ" πατρὸς δὲ μὴ παροξύνῃς φρένα. 690 
686 ΦΕΡ̓, ὦ παῖ, τίν αὐχεῖς, πότερα «υδὸν ἢ (ῷρύγα, 

χακοῖς ἐλαύνειν) ἀργυρώνητον σέϑεν ; 
οὐκ οἰσϑα Θεσσαλόν μὲ κἀπὸ Θεσσαλοῦ 
πατρὸς γεγῶτα, γνησίως ἐλεύϑερον ; 

ες 'ᾷγαν ὑβρίζεις, καὶ νεανίας λόγους οςς δ9ὅ 
60 ᾿ Λῥῥπτων ἐς ἡμᾶς, οὐ βαλὼν οὕτως ἄπει. 

ἐγὼ δέ σ' οἴκων δεσπῤτην ἐγεινάμην, 
χκαϑρεψ" ὀφείλω δ᾽ οὐχ ὑπερϑνήσκχειν σέθεν" 
οὐ γὰρ πατρῷον τόνδ᾽ ἐδεξάμην νόμον, ὁ. 
παίδων προϑνήσχειν πατέρας, οὐδ᾽ ᾿ξλληνικόν" 700 

68:2. ϑανεῖν ἄπο εοἀᾷ, ' 
684. ὦ παΐ δυβρεοῖίιαπι μαρεὲ ἘΠπ|ο] εἶπε: εἰ ἔλοῖ]6 ατίϊᾷεπι ἐσ σετρὶ- 

ΠΠ]0 ῥχοχίπιθ δοαιθηι δάεαμαὶ ροϊυτ, οιίῃ5 εχρεοίδεβεβ .) ναξ, πατρὺς 
δὲ μὴ π. φ.. Μοπξ. --ἰ Οἰηπίαθο ἱπερίαπι δὶς παῖ, διδιῖϊπι βεχαεηῖο 
πατρὸς, 8) αἰ νυ]βο, ρῥ]επα ροδὶ συμφορά ἀϊδιϊηρυίςατ, ϑεὰ εἰ ὦ παΐ 
οὐπλ ῥγδεοθθοῖθι8β ἰπηριαΐαν,, π1}}} εδὲ αιοὰ τεργεμβεη ἀἄδθου (οβδεσεηὶ 
δϊεπι δρετῖς παύσασϑε, εἰ πατρὸς δὲ μὴ παροξύνῃς φρένα. ' 

. 085. αὐχῶ, νἱᾶ, φυρτᾳ 95. εἰ ΒΙοπιξ, 6]ο864. αὐ Αοβοῖ. Ῥσοῖη: 710, 
Ἦτο Ιοουπὶ οοαῖϊ ΒΙοτ,βο ἀπ ἴῃ πανὰ ΟἹ πλδολιὶ εὐϊῖομθ, ΟἿ" 8:1} ἐπὶ 
δγηϊαχίη,, οὰπι Ἡγπιη. ἰπ 7ον. 4. Πῶς καὶ νιν, “ικταῖον, αείσομεν,, ἠὲ 
«Ἰυκαῖον; ἀχεπὶ ἴῃ ἱπϊετρμιρβεπάο δεχιοτ, Ηΐυο τεερεχὶξ Ατὐ᾽βιορβδηεε 
Αν. τλέή, φίρ ἴδω, πότερα “υδὸν ἢ Φρύγα, ταὺτὸ λέγουσα, μορμο- 
λύττεσϑαι δοκεῖς ; οπετνδωιίθυδ Ἰδὲ γιγία ἄοοι. 70 πξ. 

, 686. γακεήεϊά, Ἰαιιάαι ᾿Αὐάτ, δ:, Κακοῖς πρὸς αὐτῆς σχετλίοις 
ἐλαύνομαι. “ Ἄεοϊε γετεῖρ Βαςμαη, καχοῖς ργοδνὶδ: πα: δἰ βιιϊβοκιίοας ραωπάεὶ 
ἰηῆα 7141, Με, 467. Ηἷρρ. 918. Ὑαϊοκοπ. δά Ρἤοδη. 1715. τεροδυῖξ ἐλαῦ- 
γὼ» ε (οὐ. ΕἾον., βει εππὶ {6΄δπὶ ἐ856 Ἰοουδ Ατγίδιορηδηΐδ Βίηο ἐχρτεδδυ 
δαϊϊό ἀεπχοπεῖγαι, οῃΚ. ΙΕ 

689. [τὰ Β, Ὁ. τεοῖθ. 23,.γχαν μ᾽ ὕ. εὐϊιῖ: δεὰ φοϊεῦδαιὶ ἸΙτατὰΣ 1ϊτ6- 
ΤΆΤ ροβὲ ἄγαν ἰηϊοτροΐανα, πεδβοϊδοϊςβ ὩΪΕ πιᾶπὶ ᾿ιι}8 γοοῖδ ῥγοϊαοὶ; ετἰάς 
ϑορὴ, Οεὰ. Τ', 439.) εἴ ἐτεχαφηιϊίαφ ἀϊοῖτις ὑβρίζειν εἴς τιν), χιαπὶ ὑβρί- 
τιν τινά, ὕβαηγραῖαν νεανίας τἀ)εοιϊνε ἴῃ Ηεὶ, 111. 1878. οἵ «ἰδὲ : πασο΄ 
γαϊεὶ αμράσα, ζογί δ, νολεπίοπσ. “Μοπ ἢ. 

690, Αεβοὺ, Ῥγοι, 5190. Εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λό- 
ους ᾿ Ῥίψεις, ᾿πδὶ ρβτναοὶη λόγους ῥίπτειν ἐχεπιρ!!ς 1] υβίγαῖ ΒΙοπιβεϊὰ, 
εἰπς οοπίεγοηῃῃπὶ εδὲ Ἠεταδο!, 374. εἰ πόλιν ἥξεις, Οὐχ οὕτως ἃ. δο- 

κεῖς κυρήσδις. ἰδὶ ΕΙΠπι]οίι6 ἐχροηΐς οὐχ οὕτως ποπ ἱπιρεπα, ποπ' ἐϊϊαε- 
᾿ 35.) Ὠοδίτιιπλ Ἰοσῃπὶ αἰεγεθϑ, ἀεἴογσιιπη βάλλειν Ῥατὶ δεῶδὰ Ἰερίειις ἴα 
ϑορῆ. ὙΤιδομ. οίλ, “Ὥς νιν ματαίως αἰτίᾳ βάλοι κακῇ. Μοπξ, -- 
αὔτ, ΕἸἰπιεῖ. οὰ Μεά, 137:. 2 κὶ δι. ὍΣ ον 

895. ὀφείλω Τιαεο. ὀφείλω δ᾽ Β. Ὁ. ΕἸ. ὑπερϑνήσκων ΑΙΔ, Οοττοχίε, 
Ἀοίδκίυδ ὑπερϑνήσκειν, υοὰά οχμίβεηΐ 1,466. εἰ Μ535. ὀφέλλειν εἰ πε 
ϑνήσκειν σοπ], ΜαΥκ], Μοπᾶ. ---- Νομ πιαὶδ ες Αἰάϊυδο δοεϊρίῃτα, κἀ- 
ϑρεψ᾽ ὀφείλων, οὐγ ὑπερϑνήσκων σέϑεν. 854 ποιὰ ἀοῦοῦαι Μοηκίιο ἤαωσ 
οἱιπλ δἰτενρα οοπγηγίδοθγ, βἰχυίΐ απι ψετὶ . αἰ πηι 6 ἐδ) ἐϊγονδασαπι τεοεηδί οὔτε. 

, ΟΡ [ΓΔΒ 6826, : - 



605 σαυτῷ γὰρ, εἴτε δυρτυχήρ, εἴε᾽ εὐτυχής, 
ἔφυς; ἃ δ᾽ ἡμῶν χρῆν σὲ τυγχάνειν, ἔχεις. 
πολλῶν “μὲν ἄρχεις, πολυπλέϑρους δέ σον γύας 
λείψω" πατρὸς γὰρ ταῦτ᾽ ἐδεξάμην πάρα. 
τί δῆτά σ᾽ ἠδίχηχα ; τοῦ αὐ ἀποστερῶ; ,ο0ὅ 

700 ὀ μὴ ϑνὴσχ ὑπὲρτοῦδ᾽ ἀνδρὸς, οὐδ᾽ ἐγὼ πρὸ σοῦ. 
χαίρεις δρῶν φῶς, πατέῤα δ᾽ οὐ χαίρειν δοκεῖς ; 
ἢ μὴν πολύν γε τὸν χάτω λογίζομαι 
χρόνον, τὸ δὲ ζῆν σμιχρόν, ἀλλ ὅμως γλυκύ. 

| αὖὐ γὶ οὖν ἀναιδῶς διεμάχου τὸ. μὴ ϑανεῖν, 710 
705 καὶ ξῆς παρελϑὼν τὴν πεπρωμένην τύχην, 

ταύτην χαταχτάς" εἰτ ἐμὴν ἀἁψυχίαν 

λέγεις, γυναικὸς, ὦ κάχισϑ'᾽, ἡσσημένος,᾽ 
ἢ τοῦ καλοῦ αοὖ προὔϑανεν νεανίου ; 

θο5. ἘΕἸπιρϊ εἶτα ἐοτῖαβδ βου βειάτπι ραϊαὶ εἶτ δυςτυχεῖςγ, εἴν εὖτυ. 
χεῆς. Μοπᾷ. ΠΣ ἘΣ οἱ ᾿ ὌΝ: 

᾿ς 700. Οοπῇ, ποῖαϊα δά ν. ὅ4ι.Ἡ Ὥογεξ, -- Οὐπὶ Μοηκίδμ!β σομξεχδβ 
Ἡεϊηάοτέ, δὰ Ἡογαι. ϑαῖϊν. 1., 9. 4η. ἢ εἰδὲ, 

7091. Βπης γετβιῖὶ Επτίριϊ ἐπυραϊαῖ Αὐϊδίαρβδπεβ ΤΉ 65πὶι, 104. 
χοδίαηι ἀεάϊε 'π ΝΡ. 1415. Κλάουσι παῖδες, πατέρα δ᾽ οὐ κλάειν δο- 
πεῖς ; οὈβεγυδηῖς 1δὶ ϑοβοϊϊαδῖα, Αὐνίλπιπβ Ἐριοιοῖ, Π. 25. ἐρεῖς τὰς φωνὰς. 
τὰς τοῦ ᾿Αδμήτου πατρός. Χαΐρεις ὁρῶν φῶς, πατέρα δ᾽ οὐ χαίρειν δο-- 
ϑκεῖς; Θέλεις βλέπειν φῶς, πατέρα δ᾽ οὐ θέλειν δοκεῖς; Ὀ]ιϊπιαπι τετ-- 
δτιπὶ 80 Αὐτίϑηο μὲν ἰυσθυπιὶ δάὐιῖαπι Ἰπάϊοας Βαγηθδῖιθ.. Νοβῖεν. ᾿Οτεβδβῖ." 
1537. Πᾶς ἀνὴρ, κἂν δοῦλος ἡ τις, ἥδεται τὸ φῶς ὁρῶν. οπκ. --ὦ 
1π ἀιςεῖιομ5. δι τ τ ἀπε δρίθ δἱτα δ Βοεκ εἶα ἰὼ το ἀθ τγαρὶοῖθ Ρδρ. 
79. ΗδοαΡ. νβ. σ ῦο, (1246 Ῥογβ.). ἀλγεῖς" τὸ δ᾽ ἡμᾶς; παιδὸς οὐκ 
ἀλγεῖν δοκεῖς; 7 καὶ « ἐ. --- Αραὰ Αγτίαπυπα ρῥτίος σόγδιιδ 8} Ἰδοίογα πο-- 
Ῥίδμι δάάιταβ, γγόγεπὶ τρεσλοσίαθ ἀντίδηὶ ποϊδηϊα, ι 
“702. 'καὶ μὴν πολύν γε Ἐπ]. Ὧε΄ ἰδ ραγιῖσ.}}6 δοηδυ 5 Β] πιῇ εἱ ἀπ 

ΟΙο55. αὦ νὴ. ἘΜ Ῥτοὰ. 1οι8β.ι οπέ. -- ος εβδεῖ: αἰφαὶ ἔσηηριδ, 
φιοά αἀρμα ἐδέετο ἀσροπάμπι 65) Ἰοπβιπι 6656 ἄμοο: χιοὰ πρὴ ὁοη-- 
νοοῖ, Μαῤἑλὲα 9. : , ' ὌΝ 

707. 1τὰ 1,460. .ΑἸᾶ, Ἡετν. 1. ΒΡ δοΝ, οὐπὶ Μ55, ἴΙὰ δεοιπᾶς Ηεν-- 
᾿ναρίδυα Ἰερίτιν ψέγεις ῥγοὸ λέγεις, Οποά δὰ οουδιίνιῃοίίομεπι, διεἰπεῖ, σοπβετ: 
Ἡεο. 1545. γυναικὸς, ὡς ἔοιχ᾽, ἡσσώμενος “Ιούλης. Ἡιρρ. γλ4. πικροῦ 
δ᾽ ἔρωτος ἡσσηϑήσομαι. ο8ο. Εἰ γὰρ παϑὼν γε σοῦ τάδ᾽ ἠσσηϑήσομαι. . 
ϑαρρὶ. ἤ δεξιοῦ δ᾽, ἡσσώμενον Φεύγει τὸ κείνων. ΤΠοηΚ. --- (οἀά, 
Οἱμτεα λέγεις. ' ᾿ “πν 

ο8. Μαίοκεη. δὰ Ῥῆοε. 1627, ΟὟ πὶ ̓ανεηθα δηϊπιλάνογιδης για 
6111, δρερίπβ,. δριὰ Ἔγαρίοοθ ργδεβεγιπι, ἐπδετυϊεμι!δ ἱστϊδίομϊ, αι δπ) δχ-- 
Ῥείποις ᾿ηάϊρηδῖο: τορὶὰ Ῥθδῖ]α πορῖτο Ἰοοο:. σὲ Τὸν νεωστὶ κοίρανον. 
Ἀεεοί. Ῥτοῖω, 980. Σὲ τὸν σρῳιστὴν, τὸν πικρῶς ὑπέρπικρον --τ Θορῇ» 
Αἴας. 1.18. ΕἸεοῖς. τάδ, Αι, 44,, Επν, Μεά. 75. Μονάποϊ δι]6 ραῖες 
δὰ Αἀπιείητα ἴῃ ΑἸοονιὶ, χὰ», αἷι, τοῦ καλοῦ σοῦ προὔϑανεν γεανίου. 
εὰ Ἠεϊεπαπι Εϊδοῖγα ἴὰ Ογεοὶ, 86,.. Σὺ δ᾽ ἡ μακαρία." .--- Οειδταπη ἰη-σο 
τεττοραῖϊνε ἴερο, ἷς δὲ ἰῃ νυ, γ1ι8, ποὺ δἱιἱερ Μαιμίδε, )ο "» δ. .--. 
Ῥλις ανιϊςυ: νἱχ ἐειρὶς οἴδαι Μδιΐ], δὰ ϑαρρὶ. 11ο. 77) ἰζ9 2. ---- Ῥοντῖ.. 
ἀϊουα οοὲ μαεο Ὑδιοκοιοδιὶ Μανγκδθάϊᾳια ὀρδεσναῖῖσ, Νδλ διιϊουϊθ δὲς 

4 

Ν 
; 
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σοφῶς δ᾽ ἐφέῦρες, ὥςτε μὴ ϑανεῖν ποτὲ, Ὑλδ 
. 710 εἰ τὴμ παροῦσαν χατϑανεῖν πείσεις ἀδὶ 

γυναῖχ ὑπὲρ σοῦ. χᾷτ᾽ ὀγειδίξεις φίλοις 
ι ι , ΩΝ ἈῸῚ δ». λῚ ᾿' 

τοῖς μὴ ϑέλουσι δρᾶν ταῦ, αὑτὸς ὧν χαχὸς:; 

σίγα" νόμιξε δ᾽, εἰ σὺ τὴν σαυτοῦ φιλεῖς 
’ - . ΕΣ « “«ᾧ -" 

ψυχην, φιλεῖν ἀπαντας" εἰ δ᾽ ἡμᾶς χαχῶς 7720 
718 ἐρεῖς, ἀκούσεε πολλὰ χοὺ ψευδῆ καχά, 

ΧΟΡ πλείω λέλεχται νῦν τε χαὶ τὰ πρὶν καχά. 
παῦσαι δὲ, πρέσβυ, παῖδα σὰν καχορῥοϑῶν. 

᾿ ᾿ Κ ᾿ “ Φῷ ’ 2 “««Ψ Υ͂ Ι ει" .4.14. λέγ᾽ ὡς ἐμαῦ λέγξοντας" εἰ δ᾽ ἀλγεῖρ᾽ κλύων 
ι 

ποταΐη! δἀήϊτυς ἰἃ, χῃοὰ ὨΡΊχηΘ, εοἰδυϊῇοαι, 99 φωΐ 6δὲ ἐᾳζίϑ, Ὧθο πλαρὶδ 
ἐγτϊδιουὶ διὲ ἱποἰιριδιιοηΐ, φαδιν δἀιηϊταιοιὶ οἵ Ἰαϊιἀδίίουϊ ἰηβουνϊῖ, 866), δὶ 

᾿ 4αδλίῃ Βυϊαδελοί! υἷπὶ μαθεὶ οἱαἴδα, 6 κι. Ὠομλη8.,) οἱ δὲ δείιουϊις δάϊε- 
Οἴλιδ, ποῦ δ δΡιΟ0}]0 ἱπεδῖς 

710. [τὰ Ὑ͵αΙεβοϊάϊι8. εἰ τϑοοπίώοσεβ, εχ ΜΆ. ΨἸΟ᾿ (ειετῖ σείφειας 
ἄν. Ὑγαϊεῖ τὴν παροῦσαν ἀεὶ γυναῖκα, ὠποτοῆι φίαθ ῥγα ἐόπιροῦᾳς ξμογὶ.- 

᾿ ἯΙΦ τδὰ8 νοοΐβ ἀδὲ οπιηὶθιβ δαιδθ ποῖ εδῖ, εἰδὶ ἐνεψαεῃιίτβ ἱπῖες δε υ  .πὶ 
δὲ γνατιϊεϊρίυπη ἱπιεγροηϊίῃν » πὶ 'αὰ εο. 1173. ὃ δ᾽ ἀεὶ ξυντυχὼν ἐπέστα- 
ται. Ἠετοά. ὙΙ. 58. φάμενοι τὰν ὕστατον αἰεὶ ἀπογενύμενον βασιλήων, 
τοῦτο» δὴ γενέσθαι ἄριστον. εἰ δἰς ραβδῖπι: 4110 ἴαπηθὺ ογήάϊαβ Αςβολυαθ 
Ῥχοῖω, 975. Σέβον, προςεύχου, ϑῶπτε τὸν κρατοῦντ᾽ ἀδέ υἱοὶ χεοῖε ἴπ- 
τεγρεεϊδιυν Βυιίετιιθ. ἀμ πφθπιῃ μα τορ παπέεσπ. υἱὰ, ᾿διάσθπλ ΒΙοπλῆεϊά, 
Νοβίος Οτεεῖ, 870. “Ἐλεξε δ᾽, ὑπὸ τοῖς δυναμένοισιν ὧν ἀεὶ, Διχόμνϑα. 

᾿ ἙΙΘοῖς χ168, ΧΚαΐ τοῖσε λοιποῖς ὅδε νόμος τεϑήσεται, Νικᾶν ἴσαις ψή- 
φοιαι τὸν φεύγοντ᾽ ἀεί, 1. 6. πρμεγπφιέεπιφιεθ Τεεπε. Ατϊβιορίιαπεβ ὙΈδρ. 
1318. περὲ τὸν εὺ πράττοντ᾽ ἀεί. Ἤπηο Οτδεοίϊδισυιπι δυπιραῖς Οἴσεσο ἴῃ 
εις. Ὑ. 12. Οπιῖι65 διοίῥίαα δ6ΠΙΡ6Ὺ γαθέοζοξ, οἰϊαῖυᾳ ἃ Ψαϊοκεη. δὰ 
ΤΒοοοσ, ἀάοπ. ρ. 197. ὦ. ἴοπκ. --- Αἀἀ6 Ετίωταϊ, 4. ϑορῇ. ῬΒίοςι, 
121:, Ηετδηη, ρῥταρί, δὰ ϑαρρ!. ρμὰρ. ΙΧ, Μίαιιμς δὰ Ἠδοὰρ. 1188, 
, 4 ἱὲ δ ἕ. ᾿ ᾿ 

οι ὄδνειδεεῖς Ἰορῖς ᾽ν ἀρεῖ (( κατέ, Πδρ, Τότα, ΓΧ, μ»ν. 356.) δ απὶ ξ. 
δ χά, ἴΐμ 1,266. ΑἸ, ΒτΏΒΑΟΒ. εἰ Η. διίερῖι. εἰς ἡμᾶς ρτῖπια Ηρτυϑρὶι; 
αυφὲ πιλοηδα το]ϊαιιλα σοοραν!ξ, δὶ Βδζωθδίδηδια, Επαηειμζαγεταξ ἀγοῖϊιξ 
Ἔχοοτρι, Ρ. ο59ςς ΕΣότΩρ]δ δ: π}}}19 ϑεμιοηϊαα οἷἴαε ἡ, Ὁ. ((Ομαγέ,. δ δν. 
Ὥοπι. ΙΧ, μ., 5ὅ04.)  Ησπι. 11. 7. 80. ὁπποῖον εἴπησϑα ἔπος, τοῖόν 
«41 ἐπακαύσαις, ἩἨεεϊοά, Ορ. 721. . Εὗ δὲ κακὸν εἴποις, τάχα κ' αὐτὰς 
μεῖζον ἀκούσαις. ΑἸοδεῖ Εταρίλ, Δ. Ρτοοϊ, (82.} Τεγεηῖν, Απάγ, ὙΨ,, ΙΥ΄ 
17. δὲ πιΐ ρεγροὲ φμαθ νοῖξ αἀἴσατα, σα φωᾳσ ποι ψοῖξ «μιαϊοί. ΜΙ͂ ἀμ ἐς 
εν χ18, κακὰ ρμεοῦτα, υἵ διρτα τ. θ9.. οοσίατα πῦης Ἰυἤοτθ 'π γοῦθ 
κακὸς Ὠοῖας Ῥοτδοηιβ δὰ Ῥἤοεη. 1.45, οπε. --- Μετ]. αὦ ϑαρρὶ. νἍς 

. πί(δ. ---- Ὠεϊηάθ ἀα τοοῖδιια χοῦ ψευδῆ κακά οἷν. ποϊαῖα ΕἸπιέ]. δὰ Μεά, 
ὅ48, δε ε. 7 ᾿ ΒΝ ᾿ 

718. λέγοντος ΕἸΣ λέξοντος οοπ]εοεῖς Ἠεἰϊδκιίαε, εὐξάϊε "γακεβ εἴ ἀΐπες 
ἩΜΑυ ΚΙ μα, δὰ ἴρῃ, 1. ο55. ὡς σ᾽ ἐμοῦ λέγξανεος, εχ. 8ο,)α]. δεά. Βαεο 
διιξ ἱπιεγργοίβηιϊδ νρα, Ἥοπμε, -- ΨωυΙρὸ, λέγ, ὡς ἐμοῦ λέξαντος. 
Μέαϊε. Νδιι ὁὲ χυὶϊδ δθο ρυϊαδὶς υπς «δερϑοπὶ μενεῖς : Φὲο:. σᾳᾳ σμέπι 
ἀἰϊπὶ, ἴ. ς. ὕπεπι ἰδοὶ ἀἰσομά!, ἔδέϊ! 6 1τ6]]ρόῖ,. 14 ἤεξς φοθῦδα δυῖα οαπυθωΐτγε ᾿ 
ῬΘΓΡῚΣ οπὶπὶ αἰϊεγοατὶ Αὐιηείυβ: ὕεὰ 'γδοῖθ' ἀἱοϊιι εδεθ6: ἐἰρρυϊδδές ἐπΐπὶ 
ῬεΓ ρῥτδϑίενϊ τὰ Ὑνρνοοι ὡς ἐμοῦ εἰρηπότοο. δϑοϊιοϊίδοῖοο:- ὡς ἐμοῦ 
κακὼς ἐλέγξαγντος δι’ ὧν οὐκ ἠϑέλησας ὑπὲρ ἐμοῦ ἀποθανεῖν... 1ε εεεὶρεὶι 

᾿ 

᾿ 



ὌΠ... ἀπο τς 

τἀληϑές, οὐ χρῆν σ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἐξαμαρτάνειν. “72 

120. ΦΕΡ, σοῦ.δ᾽ ἂν προϑνήσχων μᾶλλον ἐξημάρτανον. 

“414.. ταὐτὸν γὰρ ἡβῶντ' ἄνδρα καὶ πρέσβυν ϑανεῖν;.. 

ΦΕΡ, ψυχῇ “μιᾷ ξῆν, οὗ δυοῖν, ὀφείλομεν... 

414. καὶ μὴν Διός γε μείξζονς ἂν ζῴης χρόνον. 

-ΦΔΡ. ἀρᾷ γονεῦσιν, οὐδὲν ἔκδιχον παϑώνς.. 80 

798 4.4. μαχροῦ βίου γὰρ ἠσϑόμην ἐρῶντά σ΄ Ἢ’ 
ΓῪ 2ηὴ 22 ΡΒ ν' " .. 3 ἢ “ “ 5.» ᾿ ᾿ 

ΦΡ̓, ἀλλ᾿ οὐ σὺ γεχρὸν ἀντὶ σοῦ τον ἐχφέρειρ ; 

-Α 4. σημεῖα τῆς σῆς, ὦ κάκιστ', ἁψυχίας. 

ΦΕΡ, οὔτοι πρὺς ἡμῶν γὶ ὠλεῖῖ - οὐκ ἐρεῖς τόδε. 

“414. φεῦ. εἴϑ' ἀνδοὸς ἔλϑοις τοῦδέγ εἰς γρείαν ποτέ. 73 

780 ΦΕΡ, μνήστευε πολλάς, ὡς ϑάνωσι πλείονες. .. ᾿ 

414. σοὶ τοῦτ᾽ ὄνειδος" οὐ γὰρ ἤϑελες ϑανεῖν. 

ΦΕΡ. φίλον τὸ φέγγος τοῦτο τοῦ ϑεοῦ, φίλον. 

Ἰαυὰ ἄμμε καλῶς ἐλέγξαντος, εοχις οεγὲε υεβιβιατα γοζαθ δοιῖρειταθ 

βεγγανῖϊῖ, 4υᾶπι τερυβαὶ. Ναπὶ Αἀιμλοῖιθ, ἧτα ἰμσθηϑι8., δὶ α]11πγὰ Ῥμεγειῖα 

γεσθα, πἰμὶ} οαταηθ ομοτὶ δἀπιομϊτοπεπ, γεβροπάει: αἷσ: πᾶπε γεξμέαδο ἔθ. 

53. Ὑετιὶε Οδιαίκοταβ δὰ ΝΜ. Αυξ, Ρ. ὅο. ὕπαπι ἀξ 6Γ6 ψίέαπε, ποῖ 

ἀμας, ποδὶς ἤαίωτ. Μοπέ. β , 
. γχῦ. τὰ Μαιμῖας. Οειενῖ μείζον᾽ ἂν ζώοις χθάνον, Ῥγϑεῖοσ [,480ςὁ 

αὶ ζώῃς. Οπουίαπι γεγο ἱπιρτεοᾶπιῖδ εϑὶ οταῖῖο, ἀεϊέμἄππι ε588 ὧν [γ0-- 

ππιοτα Ὀ]ΌΓ6Β; ΡΥΪπλτιδ ᾿δατεπλ, πὶ ΓΆΠΟ, γεν ἰηρεηϊοβὰς ἴῃ Νίθϑε0 “Οὐἰτοο 

ΠΌμ,. 1. Ρ. 272. τεοῖς νετῖεμα, 116 τρίδλ' ἐΐθη γορ τπᾶν ἐφ ΚΓ ΦνΕΤ, 

απὰ λανθ γον ΚΙ} 6, “6. ΜΙ οπᾷά. ---- Ὑ. Ὅ: ἴὰ Οδηβιτῖθ τυϊπλδινῖρι8 

τοὶ, ΧΧΙΝ,, Ρ. 1322. δοπιβοῖιταθ ἴῃ Μαδεο ογιῖςο τοροβίϊαθ , ἀυδπὶ ῬΥΪῸ5 

δομαροίεσο ἴα Μεῖεὶ. ετ, Ρ. 2320. ἴῃ πιεηΐθπι Ὑϑηΐ888 ἱμάϊοαϊ, μος οδδβῖασε αἱξρ 

φιοᾶ πῃ δρίαπἀο ἤοὴ παδιιγροπῖαν ρΡαγιουϊας ψαὶ μὴν --τι γ8,. συ ΐαδ᾽ ΟΡΒΕΓΥΔ--. 

θη δυιοίογαπι "οτηϊηδῖ ᾿ασβοηιπλ, Αἱ θὰ ἰῃδιηὶβ οὐὔβοσυδίῖο ἐδ ἢ αυϊά 

εαΐμ ορίδιϊο δὰ ]νὰ8 ρϑυϊιοιι!αβ,, δὶ τῃοάο δεηϊοηϊία ψεγβοσιπλ 18}15 δἷῖ, πὶ 

ΡῈ; 689 ραν 1ο1}148 πὶ το] αι οΥϑί!Ο. 6 οοπϊπηρὶ ρμοβϑὶς ἢ Αἰάις 1088 1116 

ον ἄοοσίι8 δάάεα πο υἱάείπιτ σοπληιοῖῃβ8 ἐ556 ἰδῖα οὐδογναϊΐοης, υἱ δἰ πὶ 

Ῥτοθατοὶ Μοηκίιπη, απ οτῃϊβενὶὶ ἄν, ᾳαῖα εχ τεβροῆδὸ ῬΒαγειἶβ δρμδτγεαῖ, 

ορίδιίοιςπι ΘΟ ποτὶ γευθ18 Δάπιει, θοῖε 1Πυ αυϊάεμα: 8εὰ ποῦ ἰᾶπλθὸπ 

ἀοϊεπάϊμη ἐταῖ ἂν. Ναμπι εο ἀοϊεῖο δὲς βεγίο ορίδῃϊιβ οταῖϊο θβϑβεῖ : 867. 

γαῖο δυϊοπὶ ἰγοηΐοα εἰ εἴ ρ͵επᾶ ΘΟ: ΕΠΙΡΊ]ΟΩΪ 8: Ρ6Ρ πιδ ᾿οος νοὶ Ιονεπε 

μέρ ογο ϑῃρθγθ8. τὰ βδερίϑδθίπηθ σεΐεγεβ,. ϑορἤοοῖες ΕἸ. 1457. χαύροις 

ἂν) εἰ ὅοι ζαρτὰ τυγχάνειν τάδε. Οοηξεν Αεδομν}, ΑΒ, χ4ο. ἜΝ 

10. γιάο βιιρτὰ δά νυ. 424. Μοπκ. ᾿ 

737. ἴια γεγϑιιὴλ τεβιϊζαῖϊ Μυρρτανίαβ εκ Μ85. εἱ ἴ4ες, ἴπ ΑἸάϊμα 

Ἰορεραῖαν Σημεῖά γ' ὦ κάκιδτε ταῦτ᾽ ἀψυχίας. . Μοπ Έ. 

729. φεῦ, «χοϊατηδιΐο εχῖγα τηθίταπλ, ἰνῖσ οὖ ἴα 1121. γὶὰ, δά 

ἩΐΡΡ. 1οϑι. Ποπᾷι ΝΝ 
ὅ.. ϑεὸς γτο δοέθ βαερθηιπθθσο αἰοῖταν, »ἰεττιπιατιθ ὐπὸ δυτίσῃ ας 

Οταεῖ, 1οχϑ, φέγχος εἰσορᾷν ϑεοῦ Τόδ᾽ οὐκέθ᾽ ἡμῖν τοῖς ταλαιπώροις 

μέτα, ϑυρρ!, “08. υν] οσπξετε Βαγη δίῃ εἾ8 ΤΑΌΪΔ6 ν᾿ άθ0. εἰ Μεά, 

ἄρ, Ιυάϊδαι γγακεβεϊάϊα8. δορὶ". ἜτγδΟβ, ιά8. ϑάλπος ϑεοῦ. Οεἴετιπῃ 

ὕὑτο φίλον ἴῃ βπ6 γεγβίου:"!ὴδ Ἰεδεπάθτπλ ἐ888 δι8 ἰοοῦ., βλέπειν. Νορῖεν 

ἴρῃ. Δ. 1.18, ἦδὺ γὰρ τὸ φῶς βλέπειν. τ'δο. ΤῸ φῶς τόδ᾽ ἀνϑρωποι- 
ον ἥδιστον βλέποι. οη ἐ. --- ΟΡδασγα 4048 ἀϊριϊορὶδ αἷϑ Ῥοδιϊᾷ δίϊ 1} 
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; 

“44. χαχὸν τὸ λῆμα, χοὺν ἐν ἀνδράσιν, τὸ σόν. 
ΦΕΡ, οὐκ ἐγγελᾷς γέροντα βαστάζων νεκρόν. 0 

786 414. ϑανεῖ γε μέντοι δυςχλεής, ὅταν ϑάνῃς. 
τς ΦΕΡ, χαχῶς ἀχούειν οὐ μέλει ϑωνόντε μοι. 

“424, φεῦ, φεῦ" τὸ γῆρας ὡς ἀναιδείας πλέων. 
ΦΕΡ. δ᾽ οὐκ ἀναιδής" τήνδ᾽ ἐφεῦρες ἄφρονα. 
Α44. ἀπελϑὲς, χαί μὲ τάνδ᾽ ἔα ϑάψαι νεχρύν. ἢ 

740 ΦΕΙ͂Ρ, ἄπειμι" ϑάψεις δ᾽ αὐτὸς ὧν αὐτῆς φονεύς. 
διὰ δίχας δὲ. δώσεις ποῖαι κηδεσταῖς ἔτι. . 

, ἧ τὰρ “ἄχαστος οὐκέτ᾽. ἔστ᾽: ἐν ἀνδράσιν, 
το δἰ μή σ᾽ ἀδελφῆς αἷμα τιμωρήσεται. | 

, «44. ἔῤῥοις νύν αὐτὸς, χὴ ξυνοιχήσασα σοι, ηὖ 
748 ἅπαιδε παιδὺς ὄντες, ὥςπερ ἄξιοι" 

εο, ᾳυοὰ νετδῖι8 εοἶεπι υοσαδιῖΐο δχοτάϊτην εἰ δαηΐϊυτ, 51. Βαοὶ,, 961 
μόνος σὺ πόλεως τῆςδ᾽ ὑπερκίανειν μόνος. υἱοὶ ἘΕΠπιεῖ, οοπηραγαὶ Ηἰρμ 
27. κάκ᾽, ὦ τάλαινα, σοὶ, τάδ᾽ εἰ πεύσει, κακά. Ἰωηροτῖ, Βιε8. 57 

ϑρασὺς γὰρ “Ἕχτωρ νῦν, ἐπεὶ κρατεῖ, θρασὺς, Κ᾽ ἢ «1. 
,50. Οὐοηξεν ἰηΐτα ν. γάδ8.ι Μο πᾷ. 
84. Οοηνίοεἰατὶ Αἀπιείαχα ἀϊοῖϊ Ῥβετεθ, χυοᾶ εἱ ποῦ οοπερετῖς ββυ- 

ἅἄεγο ραῖτί5 ἔπεα εβεγεηο, ᾿ 
Μ᾿ 759. γε μέντοι οογίΕ ἐαπιόξ νεττῖς Ἠεγπιδομοθ δὰ ξεν. δ. 357. 

οπέ. ὶ ᾿ 
757. πλέον νυϊρο. ἨὨεάϊ εχ 1.80, πλέων, ποῦ Αἰεΐσαπι εοι. Ψίὶάο 

Ῥίειδοι, δὰ Μοοσ, ρ. χθά. ϑορὶ". ΕἸεεῖν, 607. ἀναιδείας πλέαν. Μῖο πὲ; 
"928. Νου ἀεῖοτιίιδ εδδεὶ δ᾽ οὐκ ἀναιδής, εἰ ἴα, εἶνε ςοπδί!ο 

Εἶνε ᾿οὔδι}, Βαγηδδίυ, ἸΠοπᾷκ. ---ο Ἰσγιο ἀειεττι πη) εδδεῖ ἡ δέ. Νοὺ 
δοΐπλ ορραυϊξ αιϊάχψπαπιη ῬΠετεδ, δεὰ οοπῆγπιαι ροῖϊιι6 Αἀμιεῖξ γεῦθᾶ. «8. 
Ὧμ5 εβϑδεῖ, δἰ, φυῃοά δὶς βέτὶ ποη μοῖεδῖ, φυτὰ ἰηϊεττοραμίουο ἄϊοετεῖ, ἢ ὃ 

. οὐκ ἀναιδής; ὦ 
γάι, δίκας τὸ Τ,4δ6, Ῥτοδδηῖο Τυγνβίτῖο 126 γτῖ!δ πεῖδη8 ν. κηδε 

σταὶ εοηΐ, ἱπιεγρτεῖεα δὰ Ἠεγοῖ. εἰ ὙΒοπι, Μὰρ. Ηἷο δι β)εῖϊ, εὕρηται 
δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ τὴρ γυναικὸς ἀδελφοῦ, παρ᾽ Εὐριπίδη, ἐν ᾿Ἐχαβη. 
(ν. 8:8.) ρπ ἢ. .-᾿ Μα]6 Τιαλδο, εἰ λυ, δίχας τὸ δώσεις. 

γάλ. ἧτ᾽ ὧρ ἔετε οπιθθβ: δεὰ ἀθ δδο ογαὲξϊ Ἰοοιυϊπδ βυπὶ δὰ νυν. 658, 
τἀμταν εἶναι ἐν ἀγδρώσιν εἰλ φαρτα ν. 750. ΟΥ. 1542, Απάν, 592. εἰ δἱϊδί 
ἽΜΟοπξ. ᾿ Ἐς Ἢ τ ᾿ 

. γάϑ, ἘδΔ᾽Π παν Ῥοχίαθ ἐχροηθηὴθ δι αἷμα, Ὀϊοεθδηὶ ὕτδεοί γμαβϑῖπι 
τιμωρεῖσθαι φονέα εἰ τιμωρεῖσϑαι φόνον; Ὀεο τῶτο οοηϊαποιίπι, πὲ δῖος, 
εἰ, ἴα Ἰοοο βέπιεῖ]ο Ογοῖ, 691. Εἰ μή σ᾽ ἑταίρων φόνον ἐτιμωρησάμην, 
Ψαϊοκειδοιίτθ δδος οἰἴδηα δὰ Ηρρ. 48ο. ονδεῖναῖ, ρεγρϑγατι [εβὶ ἢ μῆς 
ἀδελφῆς ἐρυὰ Ἐλγπ), Μ. Ρ. 45, 61. Ῥεταπι οπιμΐθο ἄςελθε ἰη Μ8. ἘΠ- 
ζαοϊορὶ οἱἶπι Ποσυίδηο τηουοὶ (ὐαἰείογτάϊι6, 3) ο.ἡ ἐ. 

"γἀά. ἔῤῥον ΑἸὰ, ἔῤῥοις τεροευῖϊε Μυερτανὶαθ ἐσ Β, Ὦ. ΕἸ. δὲ 1 δες. 
Ῥγουῖ ᾿πεδεσαῖ Ψαϊοκοηδετίι δὰ Ηῖρρ. 979. ομδεσνδῶδβ, χιοά ἽἼχβίδεως ἵ,ε- 
αἰσοξτορῆὶ, ἔῤῥομαι οἰκί γοσδ ἰπ Ββοὺ 1θ.ο γέγνειδα βογίρια ἔῤῥου 1,κδο, ἴῃ 
ΤΏΔΥΡ. γῦν ρἱειΐαιιε, ἘΧ δεοιπέα Ἠοτυδρὶὶ εὐ, ΟΜοη ἢ. . 

1} Ἠλθεὶ ποεῖεσ ἴὼ πάν, 615. παίδων ἀἄπαιδας 715. εἰ διυρρὶ. 55. 
ἄπαιδας τέκνων. Ἰ0]1α,.1.. 16δο δίηα ἀϊοιϊποίοαΐς ποῖΔ, ἀμφὶ γὰρ πύλας 



͵ ΄ 

γηράσχεϊο οὗ γὰρ ἐῷδέ γ εἰς ταὐτὸν ατέγος, 
: ψεῖσθ᾽. εἰ δ᾽ ἀπειπεῖν χρῆν μὲ χηρύχων ὕπο 
τὴν σὴν πατρῴαν ἑστίαν, ἀπεῖπον ἀν.. 
ἡμεῖς δὲ, τοὺν. ποσὶν γὰρ οἰστέον καχόν, ὅδ 

7560. στείχωμεν, ὡς ἂν ἐν πυρᾷ ϑῶμεν'. ψεχρόν. 
ΧΟΡ, ἰώ. ἐώ. σχετλία τόλμης" 

ὦ γενναία, καὶ μέγ ἀρίστη, ; 
- ’ [4 9 ςε. -Ἀ 

χαῖρε. πρόφρων σὲ γϑονιός θ᾽ “Ἑρμῆς, 
“Ἅιδης τε δέχοιτ᾽" εἰ δὲ τι χἀχεῖ 760 

Κάδμου ϑανόντων ἑπτὰ γενναίων τέχνων “ἡπαιδές εἶσιν. εἰ εἰπύ]}α ραρεῖπε 
οοοιστοηῖ. Ὑπι δηΐεχῃ Ἰοσπίίουδ ἅπαιδε παιδὸς ὄντος φεοτδεπιίοωξ ἴἰγοπε " 
δὶ τηεπϊπετίηϊ Ἡοχαϊδηὶ, Ῥαωρεν Ὀρὲἐπιξιξᾷ ἀγρ ετιἐ ἑ Ῥοείξὲ ἐπίμδ εἴ αμγίς 
ΒΙοσηβεϊάϊπο Ἰερευάσα μαϊλὶ Κάπαιδε παιδὸς ὄντες, ὥσπερ ἄξιοι. 
ίοπε. -- ἴα ΑἸὰ, εἰ ροτὶ χῆ δυγοικήσασά σοι, εἰ Ῥοεὶ ἄξιοι εξοτοπιοῖο 
ἀϊκιίποϊατα,. Ἐεοεπιϊοσίρυδ εἀϊτοιΐθιιβ σωδῖον ἀϊδιϊμοιο ροδὲ χή ξυγοικήσασώ 
σοι ρίαουϊ, Μαϊε. δῖο εμίπι ροεί ἄπαιδε Ῥοτιΐσα!α αἸέᾳιια τεχυϊτοτεῖως. 
Νεπὶ ἰῃ Βυϊιριηοῦ! ἱπάϊρβαραπαλ ογαϊΐοηα ἀυσπὶ μ᾽ γα τρεχρρα βίης οο-- 
Ῥι]6 σοπἰππρυηϊοῦ, σὑεγθυπλ ἄερεϊς ῥεϊμηππι ἰοο οδπετε.. Οὐυδγα δ]ϊξον 
αἰδεϊηχι. Ὄντες αἰϊχσυοὶ 1ἰρδτὶ, τεοῖδι ΝΒ εὐἰδὶ δὰ σεῖχὶ παιδὸς ὄντος 
αἀὰϊ, ἀυππλ πο ἰὰ πτρεὰς Αἀχπεῖαα, αυσᾷ ἐρδα δαροιθὶεδ ἑπίωτυο δἷϊ, δεὰ 
φυοὰ 1111 δίης οανίξυτὶ 6110. 

»άθ. [τὰ Ἰερεπάμτ οχ επιειρμδιϊίομα ἡοοιϊδοῖπιι ἘΠπΣ 1 εἰ... Ἡάθεηι εἀᾷ, 
οὐ γὰρ τῷδ᾽ ἵν᾿ εἰς ταὐτὸ στέγος. Ἱνεῖσϑ᾽. Ῥταεῖοει Μαιι., χὰ τῷδέ γ). 
Ὡς τῷδε ρτὸ ἐμοὶ νἱὰάς κἀ ν. δά:. ταὐτὸν υιδἰϊαιίτις εδὲ χαδπὶ ταὐτὸ, φαοά 
ποϊδυϊπυδ οὐ ΠΡΡ. 1175, Μοπᾶ. --- Ἑκιάϊε Μουϊέυβ ἐσ ΕἸπλοίεἰῖ δὰ 
Ἠετδο]. 959. οουϊεοϊατα τῷ ᾿ ἔτ, Μαιιμίδα ἐσ ἐσίθυς οοἰὰ, τῷδέ γ᾽, 

γ,47. γ»νεῖσϑε ἐδίέϊα, Ῥτδεδεῶδ ὑσο. ἔυϊατο, φυοά ἴῃ Βοο γεῦρο βοϊεηπο 
εεἰ, ΨίάΔς Ἠαμηηΐιτα Γεχ, Ηόπι. νυν. »όομαᾶι, Ρ. 872. Ἠξεβυο π᾿ νυ. ψεῖται, 
εἰς. νέομαε δο γε] ἐδο. νεόμενος Νοιῖεν ΕἸ. γχὅ. νεῖσϑαι δορῃ. Απὶ, 55... 
ψέογται Χεπορἧ. Ογτορ. ΕΥ̓. 11... Ἀπισίοίμδ. --- Ὑἱὰε εὐὐάσηι δὐ Ηξτγκοῖ.. 
959. ἂς φοηζιρῖ8 χρὴ εἰ χρῆν. ἩΠμὰ ἴω ᾿'ος γεγο ᾿ἰεβεραιον εχ ΑΙ άΐηκ. 
Μαυερτανίυο χρῆν ἐσ Ρὶ Γ0δ0. εἰ ἴα Μετκῖ, ΜῸη ξ, 

"ά8ϑ. Οὐοωΐεταδ γ. δοῦ, εἴ ηπδὲ ἰδὲ ποΐαῖα διηῖ. Ἄ]οη Σ. ! 
γάρ. Νορίεν τὸ. οὔϑ, Οὕπω μὲ φήσεις αὐτὰ τἀν ποσὶν λέγειν. 

Ἑδάδομλ Ῥηγδδὶθ ἰὰ Αὐᾶν. 897. - ΙὀὈ»Ἀ. Τ,' τότᾳ. [Ι͂ὴ ΕἸεοῖν. δάι. παρέσται ᾿ 
δ᾽ ἐν πόσει ϑοίνην ἔπι. αυοὰ ἰεηπϊαγυπλ τοῦ. Ιιερεπάππι οοη)εῖο ἐν 
«᾿οσίγ. ἸἸοηΐἕ. εν ' 

751. Ἰὰ Β. Ὁ. 1,Δεο, χεοεμεονεβ ϑήακεί, Οαἰδί. Μδιι,. . (ειετὶ οτἶπε 
ΑΙάο ὦ σχετλέα τόλμης, γενναία. 1αὰ 018 νετρὶς, 1ἰοεξ μ᾽ δηϊοδίτωδ δὶὲ οοπ--ὸ 
σἰτιοῖϊο, Ἰαρϑὶ διατὶ Ἰηϊετργεῖεβ, Ουτα σχετλέα τόλμης αυϊνὶϑ ἔετε ἡπνειαπι 
ὩΟῺ σαουϊϊας σομραναδὶϊ Ηρρ. 1405. “2 δυςτάλας σὺ τῆσδε συμφορᾶς, 
πάτερ. ϑορῇ. Θεά, Τι 1547. Δείλαιδ τοῦ νοῦ τῆς τὸ συμφορᾶς ἴσον. οἱ 
Φεχοειϊδ 4118 οἤιδάεπι δἰσιιοίωταε : πεὲὸ πὸη 1ιδιϊβουίπι ἱπυϊεδείοηει; ΨΊΓΆ. 
Αεο. ΤΡ. 5529. ἐπζεϊα απίπιξ Ῥλοοπίσδα. ΧΙ. γὅ. ἰαοία ἰαδογιεπι. 4106. 
1116 πιϊλὲ απὲθ6 αἷδοα ἔῥογίμπαίμδηασ ἰαδοΐμπι, Ἐρτοβίμδηεα αἀπὲπιὲ, 
Ἥοπξ. --Κ ες Βὶδ6 οβοτγὶ νεγδίβυβ τἱάς διρτα δὲ νυ. 616. Ἢ 

τς 82. γενγαίᾳ ἀεοδὲ ἴῃ Ὁ), ὦ ἄδεβὲ ἰπ ΑἸὰ. δεᾳυον 1ωπ66. εἰ δἷς (ἀδἱϑέ. 
Μαῖϊῃ. Τοίτο νυ. 924. Τῆς μέγ᾽ ἀρίστης. ἙΕἸυχὶς δ ἬἭοπι. ἢ. Β. 82. ὃς 
μέγ᾽ ἄριστος ἐνὶ στρατῷ εὔχεται εἶναι. )ὰ. Ρίετεοι. «ὦ Μοετ, ὑ. 194- 
.190δ6,. οπε. ! : ᾿ 

»,8ϑΆά, ἐκεξ, πο γταστὸ ἀϊεῖτπι ἐδὲ ἀδ ἴοοο ἰυέεσοσι. ἙἘΧΟΣΩρ]α ουἱνὶδ 

΄- 

Ἴ 



. σαν 7": 

758 πλέον ἔστ᾽ ἀγαθοῖς, τούτων μετέχουσ᾽ 
᾿ς“ ιδου νύμφῃ παρεδρεύοις.. 

ΘΕ. -πολλοὺς μὲν δὴ κἀπὸ παντοίας γϑονὸὺὸς " 
“» [4 ος."» ΞΕ 

ξένους μολύντας οἰἱδ᾽ ἐς ᾿Αἰδμήταυ. δόμους, 
᾽ - 2 2 9 Ἂ - »“᾿ ᾿ : οἷς δεῖσενεει προυϑὴκ᾽ ἀλλὰ τοῦδ᾽ οἴπω. ξένου χ83 

760 κακίον ἐς τήνδ᾽ ἑστίαν ἐδεξάμην. | 
,, ὃς πρῶτα μὲν, πενθοῦντα δεσπότῃν. ὁρῶν, 

ον ρῆλϑε, κἀτόλμησ ἀμείψασδαι,: σύλας.. 
, ἔπειτα δ᾽ οὔτυ σωφρόνως ἐδέξατο ᾿ ᾿ 

τὰ προςτυχόντα ξένια, συμφορὰν μαϑών" 0 
4“).»ϑὃ ον . ἵ . ἘΝ τὰ 65 ἀλλ᾽ εἴ τι μὴ φέροιμὲν » ὠτρυνεν φέρει. 

᾿ς 9ᾳοτῆρα δ᾽ ἐν χείρεσσι κίασινον λαβών, 

ἦπ πιξβῖεμλ. σεηΐθηῖ: Ἧες, 452. "Ἐκεῖ. δ᾽ ἐν «ιδου χείσομωρ χωρὶς σέϑῳ. 
Μεὰ. τοθο. Εὐδαιμονοῖτον' ἀλλ᾽ ἐκεῖ, «249 2. ὍΝ 

δά, 755... εἶτι -- τούτων, "Οοπβεττὶ Ῥοίερε Ὑβεου, 1411, ΨΠ]. ὅς 
«(ἢν τι Ἰενάλκας Ἰὰᾷδ᾽ ἀγάγῃ, χαίρων. ἄφϑονα, πάντα νέμοι. διπι» 
τοπδιγποἰϊόπί5. Ρ᾽ τίπηα υἱάεαβ ἐχθχωρ]α ἰὼ ποῖδ Ῥοιβοηῦ δὰ Πίρρ. 78. υἱὶ 
οἰηρυΐατε οστίς τεξενίιν δὴ ρἱυταῖε οὗτος Ὑ]ά. διιρχὰ δᾶ νυν, 642. ͵]οπὶ, 
᾿ 86. ἴα Β. Ὦ. ΕἸ. τρυξεύνευρις 1κπς. ΑΙὰ, εἰ εἀᾷ. δηιαὸ Μουρρι- 
υἱαπ.. Ηδες Ἰοσπΐι8 ΟΠοτιιδ, ογοβεβίγα ταὶ ϊεία, ἔς ΑἸοοαιϊ ἀϊ 8. ἴῃ δ] διϊοι 
«οοηλίϊδιῦγ, ΑΡδοιδεῖάς (Πότ, ρορδέχιδμεα 56πλεῖ ἱησιεδδιιδ εβ8εῖ δΟΘΠΔΠΙ, 
Ῥϑδιιοϊδδίχιια διιῃξΐ ἦτ ἴγαβ ας} δ ρουβτ θ 86 ἐχεορῖα. [ἃ νόγοὸ ἐδλοΐπτ Ηἷο εἰ 
ἧπ Α͵αος ϑορβοοῖεο, νυ. 814. οσρδβίοποπι (αὶ. ὩΟΒΙΠθμ5 Ἠδγοι]α δὶ ΑἸ 
Φτδιοηΐθιδ, απἃ8 ἰπ σδοῦδ δι πόσαι ϑοθηα ἸΟα! οροχῖεδαι; ἴπ Αδρβοδν! 
Ἑππηθα. Ομοτῖιπι δδοεάδσε 6 δοέῃδ, δοίδοπβ ποιάμπι ΔΡδοϊαϊα, ροδίυει 
ἄλθυΐϊας δι οεσοποῦλιᾶ. οπῆ. --- Ὧ6. Ἄὁμοῦὶ διοδεηϊα ἐχρ]οαῖα ἀἰϊχὶῖ 
Τιοθεοῖς. ἐπὶ οοτηπιεπὶ δὰ 476ς, Ρ. ὅ409. 4ι6πὶ δάριβ. 7} ὲ δέ. 

ες ηθ5.. ἀμείψασθε 1ια8ς,.-ιά. δαρτα δὰ ν. “85, -ἥοπέ. .---- ἂμεί- 
ἤαρμα: πύλας εεἰ ἀοπιμπς ἐπήγαγε; Ἐχθταρ]18 βγπιανὶϊ Ἰοοομθπλ ὙΥ εδϑο- 
. [ΩΡ δὰ Ἠετοά. 11. χοά. Ῥ.- ἀοξϑ. «28... ιεσι(. ᾿ 

.»,δ5. ἰπϑαῦδλ Ἠέγοι] γοχωσίίαξεκα ποίδττιης Ὑϑιξγεβ ιοτΏσω ἰοῶ 
εεγγανὶ: ΑἸμεμδειδ Χ, Ρ. 411. Β, πϑὶ νδχβιϑ ἘΡ᾽ομδγηνὶ οπλεπἀαϊίογεθ, απᾶπι 
αγπθρίιβ, ἀεάϊε Ῥοτδοπῖβ Αἄνεγβ, 1γ8, Οοπέεισε μοβϑῖβ (4]]1ππι. Ἠγχπ, ἰα 
Ἰίαι, τάδ. τοῖος γὰρ ἀεὶ Τιρύνϑιος ἥρως Ἕστηχε πρὸ πυλέων ποτιδε- 
γμένος εἴ τι φέρουσα ἸΝείαν πῖον ἔδεσμᾳ. Ατἱδῖορ. Ἰίδη, δάρ. Ὑιά, 
ϑρδῆβεπι. δὰ Η. ἱπ Ὠϊΐδη, 16ο, οπ δ. ἌΝ 

266, [τὰ οπλποβ. Ργϑεῖον ἴμᾶδο. 40} σοιτηρῖα ἀεάϊα δ᾽. ἐχεέρεσι" Ἰγαβίιο 
δἰΐοῖὰ ἀπποὺ χερῖϊιι5 εδδεῖ Ζοξήριον δ΄ ἐν χερσὶ κι λ. ϑιομοϊαρῖα δετῖς 
Βαρϑὲ Ποτῆρα δ᾽. ἐν χερσὶ, εἰ δικρροία ἐξὶ ἴα ἀἰαοβο μοειΐοᾳ ἴογπια χεί- 
ιρεσσι. ϑορξδοοῖε5 συϊά ει Αἴ. 1297. μαβθεῖ βοηδείασα ἔχω μὲν ἐν Ζείρεσ- 
σιν ἀρτίως τέκνον, δεῖ οὐκ ομοχλοῖα Ὑευφι 15 λμιετ)εοιάπα,,, ἤοσεπι ποτὴρ 
οι αἰϊδὶ τἰάῖ856. τηευλϊωὶ, ὑσγδεῖες ΟὙ0]. λθι., Ἐγαξ χισσήβεον τυδεϊσαπι 

᾿Ῥοουϊαμι, οὐΐμϑ. ἀεδογὶ ριϊομεηι υἱάρωβ ἃριιά Αἰβεπαρβίηι, ΧΙ. .}. ,4γϑ8. Ε, 
«αἰϊαπῖον “181 Ηοσαετηβ Οαγδ8. 1, 540, Χισσύβιον μετὰ. χερσὲν ἔχων μέλα- 
γος οἴνοιο. ἙαυτὶριἀξΒ ἰπ Απάτοπιεάδ, Ὁ μὲν γάλακτος κίσαινον φέρων 
σκύφος. ΟοπέετοΒ ἘΠγταοϊοριπι ΜΝ, ρ.. δ18, ὅ5. «Βευιρίῃῃν. δὰ. ΟἿ] πὶ, 

Ἑταραι, ΟΙΧ. Ψαιοκεηδενμπὶ ἀὰ ΨῬΙκεοοΣ. 14. 1, 127. Νοδίςν ιν Ογρ!. 580. 

“Σκύφος τὲ κίσσου παρέϑετ᾽ εἰς εὔρος τριῶν. Πήχεων, βάθος. δὲ πεησά 
ἐφαίνετο. οπᾷκ. --τ ἴὰ ἔογπια ερίοα χείρεσσιν “πιο εδὲ, τον, οἵἕεμ 
“Νομβα. ὁσούρανις ἀϊοσμάα Μεηοίκα μμ. ὥρθεικα, μαφρξ.. Νζοκουὰ;, Ρ. 5:1. 



, ἅ 

βοῦν, ὦν δ. Ὡϑϑοναι) 

πίνει μελαίνης μητρὸς εὔζωρον μέϑυ, 
ἕως. θέρμην αὐτὸν ἀμφιβᾶσα φλὸξ 
οἴγου" στέφει δὲ χρᾶτα μυρσίνοις κλάδοις, 115 

770 “ἅμουσὶ ὑλαχτῶν". δισσὰ δ᾽ ἦν μέλη κλύειν" 
ν΄. ὃ μὲν γὰρ ἢδα, τῶν ἐν ᾿Αδμήτον χαχῶν 

οὐδὲν προτιμῶν, οἰχέται δ᾽ ἐχλαίομεν 
: , . " δ 2 ᾿ , , 
δέσποιναν ὄμμα ὃ οὐχ ἐδείχνυμεν ἐέόῳ . ᾿ 

ως ζάχγουτες" α«ἰὅμητος γαρ. δ΄ ἐφίετο" πϑὺ 
775 καὶ νῦν ἐγὼ "μὲν ἐν δόμοισιν ἑστιῶ 

ἐξέψον, πανοῦργον χλῶπα καὶ λῃστι» τινα" 
. 4).δ᾽ ἐκ δόμων βέβηχεν, οὐδ᾽ .ἐφεσπόμην . 

3.5. γώ; » 9 9 “ ' Ὰ ᾿ 

«οὐ οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ, ἀποιμώζων. ἐμὴν. 
. τος Ὁ" ρον να οὐ ϑοῦοΣ ᾿ αὐ τ ὡν ἀν ἢ ᾿ 

ΣΡ» ὰὼ εἰ. -- Οβιεπάετε ἀεθεραὶ Μουϊαθ, ποτήριον ἀϊβηαπι ἰγϑβοεᾶια᾽ γο-- 
Δ]: πὶ Ἐπ τ ὑπ ς ταν τ ὡς ον ΤΙ Ἂς; ᾿ ἸΣΣΡΩι ἜΝ “τ 

“ς΄ 867. μελαΐνης μητρός" τῆς ἀμπέλου. ὁ γὰρ μέλας οἶγος ἐσχυρότερος 
ἐστι... 5.80}. Εὐπτιρίἀεπλ τοβρεχὶδδθ ραῖαξ ΑΡγεβοθίτιβ Ἀδβο. βρνε, δῦ, ᾿ἀκήρατό» τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο Ποτὸν, παλαιᾶς ἀμπέλον γάνος τόδε. 
᾿Αειγάαπιαδ ἀρὰ Αἰμεπ, 1. Ρ. 4ο. Β.᾽ οἰνομήτορ᾽ ᾿ἄμπελον. εἰϊλπῖε ΒΙοκλην 
βεἸἶο ἴὰ ΟἸἹοδβαιῖο δὰ Ῥόσεαββ. [|ἢ Ἔαρ!οαηο εὔζωρον ῥατῖτα δ: 1 σοηδίδηξ 
Ἰεχίςὰ ̓  ̓φαμΐη σετὸ ξῶρον δὶ: ἄχράτην, ἰηιευρτεῖοσὶβ εὔζωρον μέϑυ νἱπιπε 
“πορα 0 ναθ δίοοο δὲπθ οοπᾷιξεπις φομδυΐαθ δυΐεπλ Αἰμβεβδουχῃ Χ. Ρ". 
4χ5, Ὦ. Ἐ,, Ε΄ δ 181 Ἰηϊογργοῖεβ, 7 οπ κ᾿ | 

“ ᾿ . 

͵)γ69, μυρσίνοις. Β. Ὦ. Ε. ΕΠ. ἱμλες. ΑΙὰ, εεἰετίχιια, γεῖετθ.: μυρσίμῃς 
Οληϊετοβ οὔσ τασεμιϊοεὶ θυδ, τοοῖρβ : ορμΐ, δίρτα δὰ νυ. 175. ὯΒὶ δἰγὰἹρ 
εδῖ γαυϊεῖφδ,, Οὐδὲ δι: ] 5 Ηοτν. Οασσα. 1]. υἱῖ, αὖ. ρα μρ. Ῥφρτορε.- 
γαγο αρίὶο οογρπαϑ Ομγαίνα πιγγίο" Αἤάδβ 1, χχχυὶι, 6, πέφμα ἐσ πιΐ- 
γισίγεπε 1) οδοεῖ τηγτίμδ, πόρφ πα ρμῦ ατοία Κα διδοπέφηι. ο π ἢ, 
--- ΔΡυϊ γεΐσσεβ οπλθθ μυρσένοις. ἡ , 
770. : Βργοαεδ ᾿ϑρυᾷ Νοαίτῃπι. Ἐσοβηι, Ιωο, ακὶνι, «Κρφέασι βοείοις 

χλωρὰ αὔκ ἐπηήσϑιξν, ᾿“μουσ ὑλαχτῶν, ὥστε βαρβάρῳ μαϑεῖν. χικε εχ 
δαιγεῖοο ἀγαιηδῖε ἀδειχρῖα εδε6 νἱερμίς, Ὥοπῆει.. ᾿ τὰ 

. ,713. ΟὈρσηΐεν Ἰροὰ οἰϊαια δὰ Ηΐρρ. 48. (τὸ γὰρ τῆσδ᾽ οὗ προτιμήσωῳ 
κακὸν.) δοπΕξ. -- Ἰποικὶυ νιάρῖοΣ ηἰδὲν προτιμῶν Δ 16] 1] οχίδδο τὸ σον 
διτυςειλπι ὙΈΓΒΏΧΩ στ δρουδφνο, ἀκ οὐδὲν εοὲ γ»χοὸ οὐ ἀἰοίαπι, εἰ προ- 
τιμῶν οὐτὰ ρεπιγο σοπδιίσμοῖῃλ} τβ ἐμ Αβδιω. λῦϑ1. 

᾿ς, 779: Ομοά δὰ οἰτμοιύτατα, δπεῖ, νἱὰς ΒΌΡΓα, ν᾿ 155. πῶς δ᾽ ἄν 
“μᾶλλον. ἐνδείξαμτο τις Πόσιν. προτιμῶο᾽,. ἢ ϑέλουσ᾽ ὑπερϑανεῖν; Οτεοι. 

“ 

792, ποῦ γὰρ ὧν δείξω φίλος͵, --- εἰ ἰδὶ Ἰαυδαϊμαι ἃ Ῥουβομοὸ ἴμῇ, Α, 
ἀξ, “είξεις δὲ ποῦ μοι ὍΣ ταὐτοῦ γεγώς, Δὰὰ. Μεὰ. δάδ, Ἔν 
τῷδε δείξω πρῶτα μὲν σοφὸς γεγώς, ἩἨεγροά, Ὑ1Π,. 1.8. Ανδρες Πέρσαι, 
γὺν τις διαδεξάτω. ὑμέων βασιλῆος κηδόμενος" ἐν ὑμῖν γὰρ οἶκε ἐμοὲ 
εἶναι ἢ σωτηρία. ϑορΆ. ΑἹ. 411. “γέρογτε δηλώσω πατρὸ» Ἰἤῃ τοι φύσιν 
7 ἄσπλαγχνος ἔκ, κείνου γεγώς. δ κι 

777... ἴκὰ. Ὑ͵ΑΚεῖ, Μαῖα, Οεἰοτί. ρόγρεταπι ἢδ᾽, ἐκ δόμων, Ἀδοῖε νεν- 
8ῸΠ| οἰ αγαραξ Ὑ Δ] οἰιδυδοτίπα δὰ Ῥῆωδη. 1753, ἀείδηἀεῃθ βεσζαϑηδης Ἰοστ 
ἰἴοηεπι Ὃς ἐκ. δόμων ἄϑαπτος οἴχεται νεκύς. Μοπκ. προ ϑος ΩΣ Ἢ 

᾿, 778. Μογτοσα ᾿δίυπι το] αἰ τπδηπβ ἰὼ ποῖ ἔμπμεσεο Νοεδῖες διἰρὶε 
ΒΌΡρ]..,.71. ᾿4λλ΄ εἶεν" αἴρω χεῖρ᾽, ἀπαντήσας νεκροῖς, Αἴδον τὰ μολ- 
πὰς ἐχχέω δαχρυῤῥόους, Φίλους προσαυδῶν. υϑὶ οοτιῖοῖς ΕἸτρδΙεῖια, ρᾶτ- 

᾿Ὶ ᾿ 
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ππΞεξε 0 - 

δέσποιναν, ἢ ́  μοὶ πᾶσί τ οἰχέταισιν ἦν 88 
780΄ μήτηρ" καχῶν γὰρ μυρίων ἐῤῥύετο, ᾿ 

ὀργὰς μαλασσονοὶ ἀνδρός. ἄρα τὸν ξένον 
εὐ στυγῶ δικαίως, ἐν χκαχοῖς ἀφιγμένον; 
Η͂ΡΑ. οὗτος, τί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς. βλέπεις ; 

οὺ χρὴ σχυϑρωπὸν τοῖς ξένοις τὸν πρόρπολον 790 
78ὋἪ εἶναι, δέχεσθαν δ᾽ εὐπροςηγόρῳ ᾳφρεν. ὁ 
ἽΝ σὺ δ᾽, ἄνδρ᾽ ἑταῖρον δεσπότου παρίυϑ' ὁρῶν, 

στυγνῷ προρώπῳ χαὶ συνωφρυωμένῳ 
δέχει, ϑυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων. 
δεῦρ ἔλϑ', ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένῃς. 796 

“΄΄Ξ' , - τ ", , 
790 τὰ ϑνητὰ πραγματ οἰδας, ἣν ἔχει φύσιν ; 

; ᾿ οἶμαν μὲν, οὔ" πόϑεν γάρ; ἀλλ ἄχουέ μου. 

αἰπὰ οατὰ Μασκιαπᾶο, “4λλ᾽ εἶμ᾽, ἐπαρῶ χεῖρ. ὈὉιτοβίᾳμα εἰβοϊβοαΐαν πιοι- 
τυοχυχι δαϊπϊαῖο. 17 05 ἔς ἘΠῚ Στ ν τ 
“779. Ἧς μοι οπληοδ, Ῥγϑεῖον Ὑ͵ΑΚεβεϊ ἀπ, χα ἥ μοι; Φρπ . 

δι, ἄρα, πιοπιηδ, τ᾽ἰ βιρτα ν, 251. δὶ Βδπο ἔογπλη]άϊα ἐχεχωρ]ὶς 
ἩΪυϑ ταυϊπθ. ἴπι}} 16 ἐρίξατ σοτγθοῖΐο εδβὲ, ἄρ᾽ οὗ τὸν ξένον, 'χυδλε Ἰπνεοὶ 
Ῥοχεοηο εχοϊδϊε, Αἄνεσβ. Ρ. 222. ψ|8. Ργδεοῖ, δὰ δος, ρ. χ. οπξ. 
“Πς η8ὅ, σεμνός Ἰάεπι γα]εῖ Ἰηΐτα συ. 816. ΗΙρρ. 92. (2]ισεῖν τὸ σεμ- 
ψὺν, καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον,) ταδὶ Ιλυδαίῃα εδὲ δυϊάαε ἀ6΄ βειβιδυβ δυο 
δἀ)εοιιτί. Νεπιίπεμι τοσαδίταν Ἰοουῖίο σεμνὸν βλέπειν, δι} 8 βϑηδνῖδ ββοῖ 

, Ἥσι. 11, 1. δ42. “εινὸν δερχόμϑονοι.. Ἐπτ. Ὅγεὶ]. 68ο." καλὸν βλέπω. 
Φγαριι. Μεϊδηὶρρε χχύ. ὀξὺ Δλέπει. Ῥανιϊεϊρίυπλ γερὸ πεφρονξικὸς τἀ7ε- 
οὗν! υἱοὰ ἀδηϊρεῖαν. -16 μος Οτδεοίδτηο ἱπηϊιαο 1, ἀτιὶ ρἱγαϊΐα δα) εοιϊνα 
Υἱάδηϊυν ῥγϑεῖι 8δε. Τιπονεῖπὸ Κ, δά, “ρογὶ ἀσεγῦα ἑωεμᾷ,, ἱπιτπαπὶ 
ἘΟΡΟΥ δόῆρθησ.. ιν. Αεὰ. ΨῈ, 467. ἕο α ἱποπέοπε οπίδαξ αἰἱοίὶδ 
απίπιωπι, ἤοπ.. πον  νός ἐν. ἢ 

“΄ς η885.- Ὠεΐνοοε οὐπροσήγορος νἱὰ θ᾽ δᾷ' ἨΙΡΡοΪ. οά... 7ύπκ,᾿ 
"87. 701, ῬΟΟΙ]. 11. δο. καὶ Ρ» παρὰ τοῖς τραγῳδοῖς τὸ ὑννοφρυῶ- 

σϑαι (Ἰεξ. συνωφρυῶσϑαι) ἐπὶ τῶν λυπουμένων, Ἰεριται ἁἀπσαπὲ ραν α- 
Φίατα τηΐτα σν. 816. δορὰ, Ὑταοῖ, 872. Ηοτο δεῖ, 11. 11, 125, χρΖέομϊέ 
ψίπο τοηπίγαοσίας δορέα ᾿γοπέϊδ. -ΜοΉ ἢ. πος αν ' 
προ 780. ετο, Ἐς χ89. πλύων νυν τἀπ' ἐμοῦ, σοφὸς. γετοῦ. 170 πὶ ἢ. 

᾿ς ἤρσ, Νοῦ δἀπιούπη ἤεχαδηφ. δὲ ἑογτήδ οἶδας ργὸ οοπηπιιπὶ οὖσϑα, 
ῬΜΠ που. Αἰβεηδεὶ ΠΥ. ρ. 175. 1). οοττϊβεηῖς Ῥογβοῦο Αάνειβ, Ρ. 75. 
Νάβλας δὲ τί ἐστ᾽: οὐκ οἶδας, ὦ ᾿Ηβρόντητε σύ; Μὰ ΔΊ, οὔ: “τὶ φῆς; 
οὐχ οἶσϑα νάβλαν; οὐδὲν οὖν Οἶδας ἀγαθὸν σύ γ᾽. Οταουΐαχα - ἀρὰ 
Ἡετοᾶ, ΤΡ 187., Αἴ τυ ἐμεῖ Αἰβύην μηλοτρόφον οἷδας ἄμεινον "Μη ἐλ- 
ϑῶν ἐλθόντος, ἀγαν ἄγαμαι σοφίην σεῦ. Εκῖας εἰΐἰατὰ Ποῖν. Οἄ, Α. 557. 

,. δεὰ ἴῃ ἤμπο νεγϑιον Οεἴεσισα ϑοῇο] δῖα ροείαπι τερυςμεηάιι,. φαοὰ Περοα 
Ὑἱηθαῦπι ΡΠ] οδοφδδίομ, ἱπάυχοὶϊ : νετἰϑδέηις δυΐαπὶ ορβετνὰϊ ὟΥ ἀΚεβεϊάϊυς 
6866 υΐϊταπ) πιαχίπις βετὶρα εἰ ἀροεταλόγους ἀρϑηῖ, οαπὶ ἱπεβτι θεοῖσ. 170 πὶ ἢ. 

791. ,»»]οκῶ μὲν οὔ, ῬΙμΐανο. Οομδοῖ. δὰ Αροΐ]ον. Ὁ. 197. Ο. δο- 
κῶ μὲν ϑυρρ!..771. ἨεΙ. ο29.“4 οίφοπ. Αἀνενιβ, Ρ. 222. εἴ ἰῖὰ ἔογῖδβθθ 

Ἱερδηάυπι δἷῖ, βεὰ αἶμαι μὲν εἴτ! ἰοχτοτλδε ἰαδεννις ἱπέρ, 8195. ὲε πόϑεν 
7άρ; οὐχὰ νἱ πεβαβιϊοηῖβ, οοπΐει 88 υοϊδία βιργα δὰν. 95, ἰμοομπὶ Ῥλωιατοδί, 
41 πὴς νεγδπλ οαπὶ ααϊπαια δϑεχιεηιθηδ Βαραῖ, ρεπῃδ ἐπάϊοανϊξ 8:1: 
Β)ίηυ5, ῖοπε. ! ἧς 

«᾿ 
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ν΄ βροτοῖς ἅπασι κατϑανεῖν ὀφείλεται" ἡ 
κοὺχ ἔστι ϑνητῶν ὅςτις ἐξετίσταται 

τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται" 800 
796. τὸ τῆς τύχης γῶρ. ἀφανὲς οἷ προβήσεται, 

χαστ οὐ διδαχτόν, οὐδ᾽ ἀλίσχεται τέχνῃ. 
ταῦτ οὖν ἀχούσας, καὶ μαϑὼν ἐμοῦ πάρα, 
εὔφραινε σαυτόν, πῖνε, τὸν χαϑ' ἡμέραν 
βίον λογίζου σύν, τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς τύχης. " 806 

800 ᾽ τίμα δὲ καὶ τὴν πλεῖστον ἡδίστην ϑεῶν 
Κύπριν βροτοῖσιν" εὑμενὴς γὰρ ἡ ϑεός. 

ἢ τὰ δ᾽ ἀλλ ἔασον ταῦτα, χαὶ πεί ϑου λόγοις 

: , ν .., δι,» 2. 2 ΡΥ Ξ “ΕΣ ΕἸ" λ1η0. Πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ ὁς εἰ- 

795. κοὐκ ἔστι ϑνητῶν τυϊρο, πὲ ϑιοθδειβ ρ. δοο, ὅ8. ἅεξα, Ἐξο 
ΥΕΙῸ ῥγδεΐι]): ἰϑοι Ομ δ, 41|ᾶπλ δεσνανὶ Ρ᾽αἱδιοδιδ: ἰἋΔὲπὶ ἔεοοσε ὙΥακεξ, 
εἰ Ματιβίαδ, οὐχ ἔστε εἰ ὅτις 1,266, Ἰοπὲ, --- Αριὰ, ΡΙαιδροβυπι ερὶ 

2 ν᾿ μω 

κοὐχ ἔστιν αὐτῶν, 

794. Αμδοτεου. ΧΥ͂. ο. Τὸ σήμερον μέλει μοι" Τὸ δ᾽ αὔριον τίς 
οἶδεν ; ΑΔ]. ΕΡ. ΧΥ͂. Δαίμονα τίς δ᾽ εὖ οἷδε τὸν αὔριον ; δι]: πὸ 
ἀεάϊε Ηογδιΐδηα ὕδγπι. ΙΥ΄. νἱῖ. 7. Οὐὲδ δοῖξ απ ααἀ)ίείαπέξ. ἀσαξογχασ 
ογαδέϊπεα φαπώπαξ Τεπίροτα Ὀὲϊ σωροτ δ Ἐπὶ ἡ αὔριον εἰϊατα ἴῃ ϑόριι- 
Θεά, Τ. Ἴορο. Ττδομ, 947: ῬΙεμία8 ἰὰ Οοὰ, (0], 867. τῆς ἐς αὔριον 
ἡμέρας. οπκ. : 

795. τὰ τῆς τύχης Ἰερὶι ΕἸταε  εἴιθ δὰ δορΒ. Οεά. Τ᾿ 977: δ προ-᾿ 

βήσεται 1.55, Ἰοπκ. -- Νὰ τουϊαϊίοπα ὀρ; ἔλαϊδτν ἃ 86 οοχγεοϊίον “ 
μετὰ τε] ας δῇ Μεὰ, 1087.,) ὩΔῚ δι 8.16 αιᾶπι νοῦ ἀθ ἀϊθοσϊ πγίηϑ 
Ῥατῖῖο. οὗ εἰ ὅποι ἀϊδριῖδι, εἰ μᾶπο ροῖϊιιδ ἴῃ ρεάεδιχὶ οχαϊΐοπα Ῥοπεμάδη, 
ζυϊδδε ἀτρσαίαῃν, ΖΡ 1 δὲ, εν 3 

ος 796. Ηον. Οὔτγπι. ΠΠ. χχῖχ. 9. Ῥγμάεηϑ Κμέεγὶ ἐθτπρογὶς ἐπίξωπι 
Οαϊϊρίπορα πόοίο ρῥγοπιϊξ 7) ομ8. 1. ἴχ χὅό. Θμιρᾷ δἱέ ξπέωγωπε ςγας, 
φμαεγογο, δὲ Ομεπὶ δοῖδ ἀἑέγάπι οεπμθ ἀαδίξ, ἴμογο Αάροπο, γιθο ἀμὶ-- 
065 ἀπιόν ὄρεγπε, ρμθγ, πόδ ἕω. σἠογθαδ, 1}. χνὶ. 35. ΖΣασίως ἐπ 
}ιωδδεγιβ απίπιμδ. φαοὰ μέγα δὲ Οαετὶέ σγαγο. 8101. Μοπε. 

798. χκαϑ᾽ ἡμέραν ἴὰ ες. 521. ῬΊθμα εβὶ Ἰοουϊίο καϑ᾽ ἑχάστην ἡμέ- 
ραν, αὐοά πιοπηῖξ Βοδίι8 ἘΠ1|ΕΠρΡ8. ὩΒὶ υἱά, δοβδεῖεσ. ρ. 86. εὰ Οχοι. 
οπ. --α ἴῃ βοιηϊοηιίαπλ ἴοι “οοἱ ἕλοις ΕρΙρυδιπλα [ποοτῖὶ ΤΧΧΧΙ, ᾿ὴ 
Αὐϊποῖ. τ. Τοιὰ. ἹΡ, Ρ. 1564. πῖνε καὶ εὐφραίνου. τί γὰρ αὔριον, ἢ 
τί τὸ. μέλλον; Οὐδεὶς γιγνώσκει, μὴ τρέχε, μὴ κοπία. δὸς δύνασαι, χά-- 

ρισαι, μετάδος, φάγε, ϑνητὰ λογίζου. “3 ) ἐς ἐς ᾿ 

80ο. ακεβσι ἀϊπθα ᾿μ{εϊ!οἴτεν., οοττίρεραι τὸ πλεῖστον, Ἐχεπιρία 
ἀρ]! οἷ5 δι ρεν]αιῖν! ἀεάϊπηι» δὶ Ηῖρρο!. 487.0 οπκ. --- ϑορβοοῖ. ῬΗϊ- 
Ἰοοῖ, 65:. θᾶσσον ἂν τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης ἐμοὶ Κλύοιμ᾽ ἐχίδγης, ἢ μ' 
ἔϑηχεν ὧδ᾽ ἄπουν. Ἡεδι. | 

802. πάντω ριο ταῦτα εοοπ)εῖς ΜαΑνκ]δη άπ, ἴοτίδδεο σεοῖε, Ὠοίηδο 
οπλης5 εὐϊιίομεα πείϑου: δεὰ δἸζεγιπὶ ρεδοέεγε πη) πἀρίσυπαχια ρὲ τηε- 

Εἄσυσλ ᾿οεῖ -- ααοα δ᾽ ουδὲ πιοημὶ Ἐπηδ]εῖι8, ἘΕ χορ ατία δβευυδὴῖ πιϑοῦ 
ΕἸηίνα 1120. 1128, ΙΠοη}. ---ο Ἰϑηθ οοτμχηθηίιπι, Ὑι86 δά ϑόρΒοο] 8 
"ἀρ λοοῦ, Μαὶς Μαικ]αμάυβ πάγεα, Ταῦτα τείοχϊαν δὰ ιεἰδιϊυα 
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ἐμοῖσιν, εἴπερ ὀρθά σοι δοχῶ λέγειν" ον 
οἶμαι μέν, οὔχουν τὴν ἄγαν λύπην ἀφείς, 810 

805 πιεῖ μεϑὶ ἡμῶν, τάςδ᾽ ὑπερβαλὼν πύλας, 
στεφάνοις πυχασϑείορᾳ καὶ σάφ᾽ οἶδ᾽, ὁϑούνεχα 

. τοῦ νῦν σχυϑρωποῦ καὶ ξυνεστῶτος φρενῶν 
μεϑορμιεῖ σὲ πίτυλος ἐμπεσὼν σχύφου. 
ὄντας δὲ ϑνητοὺς ϑγητὰ καὶ φρονεῖν χρεών" 815 

810 ὡς τοῖς γὲ σεμνοῖς χαὶ συνωφρνωμένοις 
ἅπασίν ἐστιν, ὥς γ᾽ 'ἐμοὶ χρῆσϑαι κριτῇ, 
οὗ βίος ἀληϑῶς ὃ βίος, ἀλλὰ συμφορά. 

Θ. . ἐπιστάμεσθα ταῦτα" νῦν δὲ πράσσομεν" 
οὐχ οἷα κώμου καὶ γέλωτος ἄξια. Ὁ 820 

816 ΗΡΑ͂. γυνὴ ϑυραῖος ἡ ϑανοῦσα" μὴ λίαν " 
πένϑεν, δόμων γὰρ ζῶσι τῶνδε δεσπόται. 

ΘΕ. τί ζῶσιν; οὗ κάτοισϑα τὰν δόμοις καχά. 
ἩΡΑ͂. εἰ μή τὶ σός μὲ δεσπότης ἐψεύσατο. ᾿ 
ΘΕ. ἄγαν ἐκεῖνος ἔστ᾽, ἄγαν φιλόξενος. ὁ, 82ὅ 

805. πίῃ Ὦ. Ἐ. ΕἸ, Ῥὶ Τιαβο, γσοβδοῖα Μαβρσανῖο. πίης ΑἸᾶυβ εἰ 
4644. 6οἀἀ. πιεῖ ρυϊπιῃβ γεβίιις δἰ οΠ δ] ἀϊιδ, δδηϊθηϊίδπι ἐπῖοστορδίγα 
Εἰεγθηδ αὶ τοῖο, ̓  9.06 80 νοςα φοηβδι]οηῆμῃθ Αἰμδηδεις Χ, Ῥ. 446. Ε. Ε.“ 
Οαἰς}. Ἰγεϊαὰς ὑπερβαλὼν τύχας 1,280, ΑἸὰ, εἰ φἀϊιϊομεΒ, ἄοπεο Μαυδρτα- 
Υἰ8, (ὐδῖοστο οβδβοσιίδ, «εἰεἀϊ πύλας ἐχ Μ58. .Β. Ὦ, τ ᾿μἴτα 845. 
Ἰπτναχιθ δρηοβοῖῖ “5608Π0]. Μαυϑβνανῖτπα ΒΕ Ὠ τὶ δυηϊ πρεχὶ εὐἀϊϊογεβ, ρυδεῖεσ 
-ἿΝ αἰκεῖ. αὐὰ οχ ἱηρεπήο πτύχις εὐϊάϊε,  οπκ. : ᾿ 
ι. ϑοῦ, 6 ν. πυχαάζεσϑαν σουδι!]αβ Ὑα]οκ, δά Ἠενοὰ, ὙἹ], 297. ΒΙοπν, 
ΟἸοδβ. δά Αεβοῖ, ΤΒερ. 1570. ἥοπε τ᾿ 
. 807, τοῦ ξυγεστῶτος φρενῶν. -Θιχίς ποεῖεν ξύστασις φρενῶν Ἠϊρροὶ, 
987. ΝΙΝ Υἱάε88 οδκεσναία.ς Οομβιγιοιϊοηθηι τειϊρὶι Ῥογβοηπ δὰ Με, 44, 
ἭἭΜοπεα. 

᾿ς 8ο8. Ἠδε ν-. πίτυλος νἱάδ ποα δὰ ΗἸρρο]. 1462. εἰ ΒΙοχηβεϊᾷ, ΟἾοδε, 
δὰ Αεβοβ, ΟΤΒΈΡ. 855, ϑομο]ίδες, “μεταστήσει σὰ τοῦ κλαίειν ἢ συνεχὴς 
φορὰ τοῦ ποτηρίου. ον Ζ, ,Ἶ 

813. Ἠδρεὶ ΑἸάυε ὁ βίος ἀληϑῶς οὐ βίος, εἰ ποο νἱείπτα γοϊϊηθης δυῖδ 
Μιιδρι, εὐϊογεβ, ΔΩΔΡϑΕΒιΟΥΠῚ, τι ΟΡ ΠΟΥ, ΔΠΊΟΥΘ οαρῖ!. Επχεηάανῖς Ῥιοεῖ- 
ϑοπῦβ γετίβμηῃ. ρ. δά, Οὐ βίος ἀληθῶς ὃ βίος, χποὰ οοπβτηιδας οππιηες 
Μ85, εἴ [μᾶρ0. Ματίϊα]. Ἐρίβυ. Ὑ]. 70, 16. Νοη δδὲ ψίρδνε δοὰ σαΐζετε 
ψίία. οπξ. ' 

815, ϑαρτᾳ ν, 280. οἷ᾽ ἔπραξας. ϑορΒ. Ὀεά, Τι τ4ολ. Οἶ᾽ ἔργα 
δράσας ὑμιν, εἶτα δεῦρ᾽ ἰὼν ὁποῖ᾽ ἔπρασσον αὖϑις; Ὑιᾶ. βυρε. αὰ ν. 
θ51.. Μοπξ.. Ἷ ͵ 

817. ἱπιεττοραίίοπεπι Ἰὼ ἢπε νογβὰβ δἀάἀϊάϊι Ὑγακοῖ, 70 π. --- Αἱ 
ΠΟῚ ΘΟΒΡΤΌΪ, ἱπίεγτοβ 110 σππὶ᾿ 118) αι!86 ΒΏΡΤΑ γ. 761 -- 774. ἀϊχοταξ ξατα- 
18. Ἰμ βεφιδμῖθ ὑδγϑιὶ ἰητεΠρεπάππι κάτοιδα. 

81:8, Οομπ]ιοῖξ ΕΠἸπιδ] ει ἐέ μή γ8 σός μὲ ὃ, ἐ, 4]1εξϑι6 νυ. 509. Ἠετς. 
Ἐ. 8.17. ϊοπε, 

819. ἄγαν γῇ νυρο. γ᾽ ἀεϊονὶς Μέδιι μίας τοῖς, Πλδ φιϊάει 7υάϊξοε. 
οπῆ. -- Οἰλιας ἄτο οοἀά, ἜΝ, 



“ : ΄ 

88 --- 

890 ΠΙΡΑ͂. οὗ χρῆν μ'ὶ ὀϑνείου γ᾽ οὕνεχ᾽ εὖ πάσχειν νεχροῦ; 
Θ8. ὁ χάρτα μέντοι καὶ λίαν ϑυραῖος ἦν. 

ἮΡΑ. μῶν ξυμφοράν τιν οὖσαν οὐκ ἔφραζέ μοι; 
ΘΙ. χαίρων ἴϑ'". ἡμῖν δεσποτῶν μέλει χαχά, 
ἩΡΑ͂. οδ' οὗ ϑυραίων πημάτων ἄρχει λόγος. ᾿ 830 

8256 ΘΕ. οὐ γάρ τι κωμάζοντ᾽ ἂν ἠχϑόμην σ᾽ ὁρῶν." 
ἩΡΑ͂. ἀλλ ἡ πέπονθα. δεν ὑπὸ ξένων ἐμῶν; “ 
Θ.. οὐχ ἦλθες ἐν δέοντι δέξασϑαι δίμοις, : 

πένϑος γὰρ ἡμῖν ἐστί, καὶ κουρὰν βλέπεις, 
᾿ μελαμπέπλους. στολμούς τε: 

8210. ΑἸάυ8 εἰ δΒεφιιεηΐεθ δὐϊξονεβ,. 46 τηδῖγο 86 δθηϑῖι Ῥλγαπι 60 ]]]Ἰοἰτῖ, 
Ῥτο Βοος γψευϑὰ ᾿εςιου πβ δρρουυος Οὔκουν" ὀϑνείσυ γὰρ οὕνεκ᾽ εὖ πάυχει 
γεχροῦ. Βατηεεῖυα ἕνεκα. Ταπάεπι Μιιορτανῖιβ ε ΜΙ 35. Β. Ὁ, ΕἸ. εἰ εἰ, 
1,450. γεῦρα ροεῖδε τεδιϊιεϊϊ, ϑεηϊθηῖα Ἰπιεγργεῖεβ ἰδία: σναϊεῖ Ομΐπα 
ἧς πὶπιίμτπ δοοδρίξαϊα εοέ ὃ. Νοόπμθ ἀεοεδαὲ ἥιό δεοῆσ ἐδαοθαγὶ, φμαπίμπε 
αἰἐϊπεὶ αὐ ψεπμδ ρεγσργίπαπι ἢ ἴχος εβῖ, ἤμέπεσγα ρμεγεβγίπο ποπὶ οὐδέαηπέε ὃ 
Ἡλχϊδδεμὶ Ὡοϑίγαϊεβ, δοηϊεπίϊὰ ράυΠιΐ ἰηνειδα, Ουσλέ ἢ ἴο δ εἰ ἐγεαξεοξ 
οπ ἀοοιπὲ οὗ α σίγα 6γ᾿ 5 ἀεαξλ Ῥαρίτεν Δ βιθεῖων οὐνεχαὰ 1 ϑόρδοοϊ. 
Ἐ]εοῖν. 786. γῦν δ᾽ ἕκηλά που; Τῶν τῆσδ᾽ ἀπειλῶν οὕνεχ᾽, ἡμερεύσομεν. 
εἴ δ]10ῖ. χρῇ 1,δες, ὀθνείου γ᾽, οὕνεκ᾽ εἰ πάσχει αι], Ἀ1οπξ. “-- ΝΟ 
νἱάϊε Μουκίυβ, δἷ6. ἀποθυβ νεγδὶ 8 ἦϊνεγβάσαπι σεσθηδίοιπι δοιὲρί στὰ 
οπεϊποτὶ. ΑἸ]ιοσα δἷς μαθοθαῖ:. φύκουν ὀθϑυείου γ᾽ οὐνεὶς εὖ πάσχει γνεχροῦ; 

ἢ κάρτα μέντοι καὶ λίαν γ' οἰκεῖος ν. ΑἸιενα., ἀυδια, αιοὰ εἰεβαριίου 
ἐδὶ, δϑομηάλπι εβ88 ογαα ])1]68 εβὲ, δἱο: οὐ χρῆν μ ὀϑνείου γ᾽ οὕνεκ,. εὖ 
ἜΛΟΤΗ γεχροῦ; ἡ κάρτα μέντοι καὶ λέαν θυραῖος ἣν. Ἰτοιῖοα Ιοαυΐϊας 

Ὁ]. . υν, ΠΕΡ, 

᾿ς 821, λίαν ϑυραῖος ἣν ἴμμδς, Μαιι, εσηΐεα πιοηΐαπι Ἰοαιφοϊα, αἱ 
ταὶ νίθεξιν. λίαν γ᾽ οἰκεῖος ἣν ΑἸάνδ οὐπὶ ςεἰοσί οπλοΐθιιδ. ὈΟ,αϊδὶ γ᾽, 
Ὡἴ ἱηθῖ}}6 δά ἰἰιαπιειῖισα, εἰ ἴογδαῃ ἃ ΠΡτγὰνῖο ῥτοΐζεοϊυπλ, αοΐ πϑδοΐερδξ 
λέαν Ὀἰιιπιαπὶ ργοάυοετε. θη ἢ. --- ϑυραῖος εδὶ εἰϊατι ἰὼ ΕἾΟΣ., ἴεδὶ8 
Τιεηϊηρ. αὦ Μεά, χ19. 737) ἃ εἰ. --- Οὐὐπι οἰκεῖος Ιερετεῖ) δεγνασα ἀεθ6.; 
μαι Ἡϊοηϊῖι γό. Νδιὼ δὶ ἴπὸ δ]ιθγουδ Ιοσῷ ᾿ργατὶλ γ8 ργοβοάίας, ἐβῆογδ- 
τἴομο δάἀάϊ ει, ἰὼ αἰϊογαπὶ μαγίεπλ ρεοσαῖας ἀεϊεπάο, Ηἷο αυϊάφηλ, δριὶδ-: 
ΔΙΙΔΏΤΩ ἐδ: ὩΟΏ ᾿ΐᾶ γ, 810. , 

8,25. χαίρων ἴϑ᾽, να οἱ ναΐΦ., Ὑιὰε δΒαρτα ποῖ. δά ν. 82. ἢ οἱμάθ. 
Ἰερεβθαῖυν ἡμῖν δὲ δεσποτῶν μέλει κακά. Ἱπιροτεμπδπι ραγιϊουϊατα, 4 
οὐτεῖς Β. Ὦ, Ε,. ΕἸ. ρῥτίι δὐἀϊοτιπι ὁ)εοῖς Μιδρτανίυθ. οπξ. 

8λά, διπίτεν Ῥμοεμὶδθ. 1557. οὐκ εὐπροςώποις φροιμίοις ἄρχει 
λόγον. ἢ. ὲ 

8:5. Ἑδιήϊε Μαιβίαειε οὐ γάρ τε κωμάξοντ' ἂν ἠχϑόμην σ᾽ ὁρῶν. 
41ο ἀποῖοτε, ποϑοῖο, οπᾷ, --- ἔχ αὐδίταον οοὐά, νιυ]βο, οὐ γάρ σε: 
κωμάζοντ᾽ ἂν ἠχϑόμην ὁρῶν. 

. (8.6, [ηϊευτοραιοαεπι, 4846 ἰὼ δείετβ εὐᾶ, δβεγυὰῖυν, διιδίαϊεγα Ῥ, 
ϑίορα. Βατηερ, γγαίεῖ, ῥγορδηῖς, γα]οϊκεπδετῖο δὰ Ηἰρρ, οὅ2. Νοίϊεπι ἔδ- 
ολτιπι : ἜΧΕ Πρῖα ΤὈγπλ}186 ᾧφάλ ἡ---; ἀεάϊπαια ἰὼ ποῖς 84 Ἰοσυπ) Η]ρρο]γιὶ 
(νυ. 936.) ὙἹάς τἀπγεὰ [ρᾺ, Α.. 847, Ἄ οπκ. --- δορίιοο!, ΕἸεοῖν, 879. 
ἀλλ ἡ μέμῃνας, ᾧ τάλαιβα, κἀπὶ τοῖς “Σαυτῆς καχοῖσι κἀπὶ τοῖς ἐμοῖς 
γελᾷς!; 77 εἰς (. το : β 

8.7. 114 Β. Ὁ, 1,Δες. δόμους οεἴετι δθπεθ. Τιεοϊϊοηεπι, ἀυδπιὶ ΡΓδε- 
1}, ἀεἔεηἀϊε Ατἱδίορῃ, Ῥας, “72. κἂν δέοντε τῇ πόλει, ᾿1)6 Ἰοοιξίομα ἐν 
δέοντι δάεδλε υοιλῖα λὰ Ηἰρρ. 927. οπξ. ᾿ ' 6 

“ Η Ϊ 



ἰδετος Δ΄ τὠξαξι σι, θὶ 
’ 

Ἧ ο ΗΡΑ͂. τίς δ᾽ ὁ κατϑανών; 835 
880 μῶν ἢ τέκνων τις φροῦδος, ἢ πατὴρ γέρων; 

ΘΕ. γυνὴ μὲν. οὖν ὕλωλον ᾿Αδμήτου » ξένε. " 
ἩἨΡΡΑΑ͂. τί φής; ἔπειτα δῆτά μ ἐξενίζοτε; ᾿ 

. ΘῈ. ἡδεῖτο, γάρ σε τῶνδ᾽ ἀπώσασϑαι δόμων. 
ἩἨΡΑ. ὦ σχέελ᾽, οἵας ἤμπλαχες ξυναύροῦ. 810 

885 ΘΕ. ἀπωλόμεσθα πάντες ᾽ οὐ χείνη μόνη. 
ἩΗΡΑ. ἀλλ σϑόμην μέν,. ὄμμ᾽ ἰδὼν δαχρυῤῥοοῦν, 
ες κουρβᾶν κξ, καὶ. πρόρωπον" ἀλλ ἔπειϑέ με, 

λέγων ϑυραῖον κῆδος ἐς τάφον φέρειν" 

βίᾳ δὲ ϑυμοῦ τάςδ᾽ , ὑπερβαλὼν πύλας, 845 

840 . ἔπινον ἀνδρὸς ἐν φιλοξένου. δόμοις, - 
τα πράσσοντος οὕτω. κἄᾷτα χωμάξω, κάρα 

σχαφάνοις πυκασϑείς γιἀλλὰ σοῦ. τὸ μὴ: φθάσαι 
, καχρῦ τοσούτου δώμῳσεν᾽ πρπ ΒΘ ον, 

(886. Ἴαϊρο, ιῇἢ γέρων πατήρ. δι ὦ ὁοϑά, ποίαν οτάϊπο πᾶ- 
τὰ γόρων. λιάεπι ἔξτε ξέκνων τὸ φροῦδον, ἡδοὰ υἱάετὶ, μοϊεθὶ ἐσ ἰβίεν- 
δεεῖῖδ: δὐποϊδέλομε τεςερίιπι. 

εἰ 881. ἔπειτα δῆτα, οὐ ἐασπιφ7ε ἰπέετρτεῖθ ον ἐδ δὰ γῇρ. Ὁ. αὅ0. 
(οπέενι ἢς κἄπειτα ἰη. Ηρ. 550. 445. - Θεϊμᾶδ οοπ͵θοϊαγαπν, ἐξεγέζετο 
τἰότανῖε. Βαγιαδῖιβ ἴῃ τηδρῖπε: 8ε8 παθηπασι ξεγίζεσϑαν ει ΒΝ ἐκ-: 
ξέρετε. Μοηξ. 

δό6, Ὑιάε βδιυργα δὰ γ. 617. Μοηπε. 
.ι88δ4, σχέτλιε" ἄϑλιε." 8.μο1. ΠΟ ἐ. 

εἷς 858. Οδἰοίοτάϊι8 ἀεᾶϊε μόνον εχ Ῥ. ἴ,αβο, Ὀείετὶ ΠῚ αἴ γαρεν γ. 
180, ἀπώλεσας δ᾽ ἐμὲ Πόνην. ὅ7ο πὲ. 
᾿ς 869. βίᾳ ϑυμοῦ ἑπνίέο ἀπίπιο, αἵ φρενῶν. βίᾳ Αερεμ. Τμεδ. δοϑ. 
πὸὶ υἱά, :ΒΙ πῆ, ΟἹ] 085. ᾿δδ Ἄγε, ἴὰ ΤΡποὶ Ρ.. λυ. Το Κ. 
τὐ θά...» Τϑᾶδε βιιαξ ἴπ᾿ ἤῦς ψετϑιὶ Ἰδςοηΐδ γανϊεϊδέεβ, ἀπατιπι “ πδαΐγα 
Ἔρέυ επί εθι-: ἀπ᾿ ἐκώμαζον Ἑ. 1,κ6ς. κἄτα κωμάζω Β. Ὦ. ΕἸΣ Πα ρτδὸ- 
τα! Τγυνμἰτθ, μος ὙΥΑΚΕβοΙ ἤϊε: δειὶ τὸς ἦπ ναυϊραῖο, ᾳυϊάάιαπι δε 
ἀσοὰ ἀϊδρ!ϊοεῖ, ἍΤ1ο πᾶ." --- Κατα κωμάξω ποὺ δοϊυμα ρῥ]υτίπιοτιιπν ΠΕΡ το- 
ὑπ|πὶ διοιοτίαῖς συ]ραῖδς κἀπεχώμαζον Ῥταείευθη χη ει, δε εἴϊληλ δεηδα 
Ῥοδιμ]δηῖςε, ΠΝ ΕΤΙΝ βίᾳ ϑυμοῦ πίνειν τεοῖς ἀϊοῖ νοῖυ! Ἠετεηΐδθα. ὧς αὶ 
᾿ἰγνιϊπϑ ̓ ὀχοῖρὶ Βοβῤίεῖο 8ὲ Ραβϑ1ι8 βἰξ; " ποὴ εἰϊαπὶ βίᾳ ϑυμοῦ ἐπικωμάζξειν. 

δά. δι)χὰ σοῦ τὸ πὶ φράσαι --- Ἠκες εἰγιιοῖτινα ἐμὲ φάτ γα τὶ8. γεὶ 
ἱπάϊρηδηιῖε ς. Αὐήβιορ. ΝαΡ. 818. τῆς μωρίας, ΤῸ 4ὲκ νομίζειν, ὄντα 
τηλικουτονΐ, υἱὶ ποτιεῖρὶϊ εν πλατιτῖιδ αὐ Ἰστυμι ργὸ τὸν δία, οἰταπβ ἄν. 8. 

Νὰ}. “γ68. Άδη, γάι. Τὸ δὲ μὴ πατάξαι σ᾽, ἐξελεγχϑέντ᾽ ἄντικρυς, Ὅτι, 
δοῦλος ὧν, ἔφασκες εἶναι δεσπότην. ΤἸωυβαϊναπι ἰϑῖππη τοιρίς Ὑ αἰοκέπδε- 
τῆιβ δὲ Ρ]ιοεῃ, 1715. εἴ δὰ ὙΠεοοσ. Αἄου ῥ. 58ἀ, 6, Ὧε δευϊίνο ᾿παϊ- 
Βηδηια, υἱάς ἔοεῃ. δὲ ὅγνερ. ον. ρ. ὅ8. (ρ. 157. εἄ, δοϊιαε[.) δι πα} ]ΐτηα 
εδὶ ἐοηϑβίγιοιίο ἴῃ Μεά. 1σ4γ.. ἀλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης, Ἰὸ καὶ προέοϑαι 
μαλδυκχοὺς λόγους φρενί. Ῥεγρόσδσυι, ὑξ' ορίπου ) Μδιβίδθ Ἰερὶς ὡ ὰ σοῦ 
τό μοι φράσαι. ΜανκΙδαᾶπβ οοη]. τῷ μὴ φράσαι, Μοπκ. ᾿ 

8άέ5. πρόκειμένου ἴιαεο. ΑἸ]ά. ειπάθαι ετγογέπι ἠοίαυϊπιιθ δὰ ν. 567. 
. 4. ν΄. δοιρεν, Ἀεὶδκ. Μσρν. σουίαϊπν οοντραηξ προςκειμένου, χαοὰ πὶ 
τεχία μαρεῶς Ὑγακεί, εἰ (αἰδοῖ, ΑΙιϊογαπι τδηλεὰ σ ἐνοοανὶς Μαιιμίαε, 22.) Σ. 

Ν 

. πὶ 

ἾἌ 
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τ σπρὶ χαὶ σφὲ θάπτει; ποῦ νιν εὐρῆσω μόλων ; 880 ᾿ 
84άδ ΘΕ. ἀρϑὴν παρ᾽ οἶμαν, ἢ ̓ πὶ «“άρισσαν φέρει, 

᾿ Υ̓͂ [2 4 Ἵ ὔ 

. τύμβον χατόψει ξεστὸνμ ἐχ προαστίου. ἊΝ 
ἩΡΑ͂. ὦ πολλὰ. τλᾶσα καρδία, ψυχή τ᾽ ἐμή, Ἢ 

οὖς, ψῦν δεῖξον, οἷον παῖδα ο΄. ἡ Τιρυνϑία ΝΣ 
᾿Ηλεκτρύονος ἐγείνατ᾽ ᾿Αλκμήνη Διί, . 8585 

850 δεῖ γάρ μὲ σῶσαι.τὴν ϑανοῦσαν ἀρτίως 
᾿ γυναῖκα, κείς τόνδ᾽ αὖϑις ἱδρῦσας δόμον, . 

» ᾿ 3 ᾿ 2 ες φὠᾳφ γ΄ 

“Ἄλκηστιν, Αδμητῳ ϑ' πνπουργῆσαν χαρῷ. “ 

λ β ι 

-- Νου τεοῖθ, μὲ ταὶ νἱάεῖαν, Μαϊιμῖλα δεγυδμάδση ρυϊανὶς Πἰρτοι πα δουῖ-- 
Ρίυγαπλ προύκχειμένγου, ᾿ , 

8ι1:. ποῦ καὶ σφε ϑάπίει,; Τ)6 ᾿δο ἔοτιηγιιῖα, τοάεαβ δὰ οἰιδευυαῖα 
ἼβΏρτα τ. 408. Ὠεϊμῆς ποῦ γι» εὖ, μ. οἴμηεβ; οεγιϊβδιπιθ, τὸ ταϊμὶ υἱάε- 
τὰν, σοιτεχὶ ποῖ, οἵἵπὶ αιδεδιϊο δ. νοσεπὰ μολὼν ρεγιϊπεαῖ, Οοηί. Ηΐργ. 
χιάβϑ, Ποῖ γῆς ἄνακτα τῆσδε Θησέα μολὼν Εὔροιμ᾽ ἂν, ὦ γυναῖκες; 
ΜΜοη ἕ. --- ἵπγπλὸ ρυϊτααγίαπι εδὶ, μδὲ δαπὶ ἐπνϑπίαπι. ἸΜδιιιῖδε. Ἷ 

845, Ῥιίετβοδιὰβ 'π. Ὑ εἰ δὶπι, Ρ. 2λάά. πποιεὶ ὀρϑὴν παρ᾽ οἶμον 6586 
“εοιπάμτῃ γϑοΐαπι ψέᾳπιγ ποὺ τϑοῖα νίᾳ, φαεπιαἀταοάυχῃ [υϊενργεῖεδβ, Βαν-- ᾿ 
πιϑδῖτ8 οἰἰαῖ , ψαστοηόα ἀθ ἴ,, 1,.. ἰν. οπιπιοπίᾳ φαα ἐπ δερμίογὶδ, εξ 
αάτο 8εοεπάμηι νίαηι» ζῶο Ργαοίεγοιπίο 5 αὐἀπιοποαγιέ οἱ 86 ζμι556 εξ 
Ζ1105 6556 τπογίμοβ. Ἐοτίδββε τεοῖδιιϑ δου δεγεῖας «“αρίσσας, πἴ ἴῃ ΕἸΘοίτ. 
χ543, στεῖχ ἐπ᾽ ᾿Αϑηνῶν, εἰοὶ ἴῃ δουιϊο βδυπλομθ δαί βεϊῃν δοοιδαίλνῃϑ., 
Ἵοπξ. -- Β1ϊ6 εὐταῖ Μοηκίυθ, εἴ φαυπὶ ἐπὶ “αρίσσας Ἄοουϊϊοὶϊϊ, εἰ απ - 
ἴπ Ῥυοδὰ οσζδϊϊοῃβ δοοιιβαϊϊνιιμι ἀδβιγραγὶ ἀϊοὶ, ἐπὶ “αρίσσαν φέρει εεῖ 
᾿αὦ Τιαγίδϑαηι ἀμοίξ; ἐπὶ «Δαρίσσας διιϊερβ «δῖ. ψογϑεδ' φάπι ΤΟΡΊΟΠΕΠΣς 
μὲ Ζιαγίαδα 65. Ἰὰ Βὶς ἱπερίαπλ ἕοχσε δ ὲ}ῸΦῸ5Ὸὃ.ςς φΦ. ἣ , 

, 846. 516 ᾿μ ϑορᾷ. Ε]εοῖγ. χ491- οὗτος ἐκ προαστίου Χωρεὶ γεγήη-. 
ϑως. ΜΟοπί. ᾿ δὲ - 

847. Ῥιο ψυχή τ᾽ ἐμὴ Βεθεπι καὶ χεὶρ ἐμὴ Ῥ. εἰ Τπκὲϊξεθ ΟΕ]. Π. ͵ 
’ 800. μεῖς: πὸ τή εἰεβοιαίοι πιδ]ε. Ποῖ Ῥ. Αἰ Ὃ πολλὰ δὴ τλὰς μὸν β 
᾿Ηρακλῆς λέγει τάδε; οπὲ. ᾿. ' ' ᾿ 

849. ἩΗλεκΙιρυῶνος γείνατ᾽ . 2. ὙπεῖΔ. 1,266, ΑἸά, εἰ εἀά, ἔετα 
οτλπεδ. Φλ, ἐγείνατ᾽ Α, 4. Μ͵αϊεΙε] 4, ὐιτιχιουχάψας 168ε8, ἴῃ οοηδιε-- 
ταἀϊπέσα ἴσαρίσοντιπλ ρῬεΟσΘθΐ5: 4. πράτ οχωϊτλ ροϊαδὶ δυριμεπίαπι, παι 
ἀπαρϑεβίαβ ἴῃ ἴοσῖὶο ἰσοο βίηατε. ΕδΔ01}16 σοηϊοίαδ᾽ ἔτεκε» Ὅτο ἐγείνατ᾽, 8εἄ 
μος μοτϊου]οδίυβ οοῖ. ΝΗῚ Ὠομπλμ}} ἀπ θἱϊαπιὶ σίδιισι εδῷ νου θ σι Π) οἄ-ὦὦὦ 
ὨΕΠ οππὶ (ἀδἰδξοσήϊο ἱπιτηπῖασο, εἴ ρτοὸ αυδάτιβυ] 8 θὸ μάρενα Ἠλεκτρύωνος, 5 
νοσα] ρθη ὕω ἴῃ ρῥτοπιιητδηἦο οοαϊεβοθμτῖθυδ,, ἂξ ἰὼ ᾿Βριννύων Ῥμοϑῃ.. ᾿ 
χῷ27. ἴρῃ. Τ᾿ οδι. (Οὔκ, ἀλλ Ἐριννύων δεῖμά μ' ἐὐ έτος χϑονος.} 
μιοπεοῖε Ροτϊβοῶῦ δά Ῥοθη. Αὐάδβ ἴρβ. Τ. ο7γο. ὕσαι δ᾽ Ἐριννύων οὐκ 
ἐπείσθησαν νόμῳ.  Μαϊεῖ ΒΙοπιβεϊάϊηδ δεν θθν 8 ᾿Πλεχτρύονος, οἰϊαηδ Ηϑγβ. Ὁ, 
ΟΡ 6. ἴῃ Δρο!!οά. ». 129. Οεϊεγυπι οοεεεχὶ ᾿]λεχερύωνος γτο νὰ]ρ. 1λε-- " 
κιρυῶνος. “1ὼᾳ Ηοτςο, Ἐς 17, δροδηΐαπι τεῦξο τχπϊανὶς Βαγωεόΐυϑ. (ΠΖ ὁ} ἄς. 
-- γιέ, πον ἰδιιᾶδε Μαιμίδε, Εἰπηδϊεἰυτα δὰ Επν. Βδοο].. χ1ὅ2. Ρ. 190. 
ὙΥ6δεε]ίορ. δά Ὠϊοά. ϑ8ϊῖ.. ΤΡ. 58. ϑεβμδείεν. δὰ 4001}. ΒΕ. Ἱ, 1. ἢ. 58. 
διἰάθ ρῥνυδεΐαϊ. ποβῖγδμπη δι Βδοοῦ, Ῥ, 22. δεᾷ...ὅ ΝΣ ; 

855. ΑΕδο}. Ῥγοπι. 6566. Σὸν ἔργον, ᾿ζοῖ, ταῖςδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, 
1 Β] οπιβα6] 4. οοπέενε μπης νεγρυπὶ οἱ Θόρμοο!. ἴω (0168, Π φὴς ὑπὸ: 
μνὺς ἀνθϑυπουργῆσαι χάριν: Ομει “δμήτῳ δ᾽, Ναρειὶ Φλιιοιε5 “δμηξῳ 
ϑ᾽ ἐσ Μ5. Β. οπμξ. --τ δῖος εἰἰαπι δ᾽} οοὐ. ᾿ 



“ 

΄86 ΎΡΝ 

ἐλθὼν δ᾽ ἄναχτα τὸν μελάμπεπλον νεχρῶν 
Θάνατον φυλάξω . χαί νιν εὑρήσειν δοχῶῶρλ 860 

8δ8 πίνοντα τύμβου πλησίον προσφαγμάτων. 
κανπερ λοχήσας αὑτόν, ἐξ ἕδρας συϑείς, 

᾿μάρψω, κύκλον δὲ περιβάλω χεροῖν ἐμαῖν, 
οὐχ ἔστιν ὅςτις αὐτὸν ἐξαιρήσεται 
μογοῦντα πλευρά, πρὶν γυναῖξξ ἐμοὶ μεϑῇ. 866 

860 ᾿ ἣν δ᾽ οὖν ἁμάρτω τῆςδ᾽ ἄγρας, καὶ μὴ μόλῃ 
ες ἢ φρὸς αἱματηρὸν πέλανον, εἶμι τῶν χάτω 

Κόρης ἀναχτός τ' εἰς ἀνηλίους δόμους, 

855. ἐλθὼν ἄναχτα Τιαες, ϑοΠο]οεῖα ἢαρεὶ μελάμπεπλον" εἰδωλοποι- 
εἴτι μελαίνας πτέρυγας ἔχων ὃ Θάνατος. υπς Ἰερεπάμα μελάμπτερον 
Δι τδῖυβ εδὲ Μυδρτανίιιδ, ΔΙ] ΟΡ δὴ Ὑ, 271. εἰ δὶς εὐϊάϊε Ὑγακεῖ, δε πο 
οοηϊίπιιο δέφυϊαν ϑοΒο  Δδίρηι 1δρἷ886 μελάμπτερον: Αἰζεγτδπὶ γόσὰ ἰδοῖϊο- 
'πεπὶ ἤϊδενῖο ἀρηρδβοῖς, Ὑι, Ζοοῦς, Απἰήιαίν, Ρ. ὅ... οπξ, ᾿ 

᾿ 855, Οτήο εβὶ πένοντα προσφαγμάτων πλησίον τύμβου. Ἐχεπιρὶα 
βεηϊν! δ64ιοπι}δ νογῦδ ἰγαποϊτγα, δι δαιμίϊιο μέρος τι, δδεδ 'η Ἠδεο. 6)1ά, 
«βαψασ ἔνεγκε δεῦρο ποντίας ἅλός. Ατῖει, Ἐᾳ4. 1181. τουτουΐ φαγεῖν 
Ἐλατῆρος. Ἠετοά. 1]. 11. ἐμπιόντες δὲ τοῦ αἵματος πάντες οὗ ἐπίκουροι, 
οὕτω δὴ συνέβαλον. ἰφαο τίϊῃυ Ἰηξετίας ἀείαποιϊδ ἀανὶ Ἄσρπειμανεγίης, ἐσ 
Ἠοτηετο Ἰἰφίιογα Ροϊεδι Οὐγβ5. .Δ. “5. Βόϑρον ὀρυξ᾽͵, ὅσσον τε πυγού- 
σιον, ἔνϑα καὶ ἔνϑα" μφ᾽ αὐτῷ δὲ χοὰς χέομεν πᾶσιν νεκύεσσι, Πρῶ- 
τὰ μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέϊ οἴνῳ, 1ὺ τρίτον αὐϑ' ὕδατι" ἐπὶ δ᾽ 
ἄλφιτα δ νὰ πάλυνον.ς ϑιίδὶ, Οπχαΐηο δοπδιΐαὶ Ἰεδοῖογῦ ἀοοιδδιπλιπι 
ΒΙοτωβεὶ ἀΐυπι ἱπ Ο]οδ8. δὰ Αεβομ, Ῥεῖβ, 616, Μοπᾶν' 

8587. κύκλον Β, Ὦ. ΕἸ. 8.80}. 1.60. κύχλιον Ῥ, κύκλῳ ΑἸάπ6, εἰ 
εὐϊίοτες ργαεῖεν ακεξ, Ὀΐγαχιας Ἰερΐο ῥρτοθα δὶ; εἃ σεῖο, 4ιδπι ρκδο- 
ἴα], χλϑ]οτα πίττῃ διοϊροτίζαϊε, εἰ δἀἃ διιγεβ᾽ ρϑΏ}}]ὺ δυάνιον εἰ, εῖηάε 
γυρο περιβαλῶ, χυοά, εἰδὶ εἄϊϊτοτε8θ αιὰ πηι ὁπλμεδ δηιρ]εοϊπηϊυτ, δο]οε-- 
οἴπὶ 6486 δεηῖϊο, χὰν ἱ. 6, καὶ ἐὰν, οἴτπὶ ἔπιατο ἱμάισαῖίνο σοπδίτα! ποααϊῖ, 
μάρψω εἰ περιβάλω δψδ 8} 8] ποεῖν! δουϊβιοσιμῃ, .47.0 πὶ ἦι ᾿ 

850.. 6 πδιὶ δι δ) ψποῖνὶ, διιρρτεθδο ἂνρ υἱὰ, βιργα ν, 76, υδὶ Ἴχεσω- 
Ῥἷα δι) 8. οοπειγιοιουῖα ἀφάϊμιθ. Ῥογδοιιδ δ Με, λλλ, ,,ϑδξερο σερὶν 
συπὶ 80) πησῖγο Ἰπαριη Τρρρίοὶ, οπλίδδο ἃν " φυοά ἴπ δεγσίλοηθ ἔβα ϊατὶ 
δΕΙΏΡΕΙ τεαιυϊνιττ,ς Μομεὶ γεήο ΕἸπιβίεἶιι9 δαὶ Ἰοοῦπιὶ Μεάδσλε (375. ΟΥ. 
Ἴοτα. 11. Ρ., 11.) δι δ᾽ οι ναγα. ποὲ πδυγρατα Τγαβῖοοδ, ἢἶδὶ ἰπ ρχΐοτγε 
ΤΆΘΠΏΒΤΟ δι: περδπὰϊ δῖ ργοβιδεπάϊ εἰρηϊβοαῖίος πὲ 'ἴη Μεά, 117, οὐχ 
ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, Πρὶν ἄν σο γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. Ἠαῖυς 
Ὡοῖδπλ) ἰδοῖοῦ διιπσιο οὐ ἔγποῖῃ σοηϑιΐε, ἄρηξζ.. 

861. Οὔοουντῖς αἱματηρὸς πέλαγος 'πι ἴρῃ. Τ΄. ὅοο. ἈΠεε. 43ο.- Ὡς 
γοοῦ πέλανος, γὶάε ΒΙοπιῆεϊά. Οἰοβδ, δὰ ἀδδβοῖ, Ῥεγβ. 821. Ῥγαφδῖδῖ, υἱ 
ορίπος, ΑἸ άϊΐηδο Ἰεςιο εἶμι τὴν κάτω, Ἐχεπιρῖία. Βη͵ὰ8 ΟΠ ρδεοβ μαεωὶ 
Ῥοτν π5 δά Ομαγ. Ρ, ὅ895, ΕἸδοΐετις πῃ Ὗγε}}. ΗΠ. ἃ, Ρ. 89, ΨΠὶ 
Ῥοοοι ἰπ Βοβ, ΕἸ], τ. Ρ. 207. λοϑ. εὰ Οχοη, τῶν κάτω εὐἰιάδτγιιης γγακο- 
βοϊά. εἰ (εἰδίοτά. εχ Β, Ὁ. Ρ. 1,....(. οηξ. --- Δορεάπης μΐ6 ἄσυο 
8411: 1 δτὶ, Ῥνδοίετοηιιπὶ ερὸ ἀυοχῃς ἰυμάϊοο. Νλδπ χυῃθπὶ ἀΐοετο. υὲ]]εῖ 
τῶν κάτω ἀνάκτων, τασῖαξ πομπηΐμ}, ἀϊοεις Κόρης ἀνακτός τ΄, 1ὰ εοἢο- 
Ἰἰαρῖεβ ποὴ οαρίεμβ, εχρίϊοαῖ τοῦ πάντων βασιλέως Πλούτωνος, 

κι 861. Δόρη δδεοϊυῖςε Ῥτὸ κόρη Δήμητρος, ᾿φυοὰ εἰ δυρτὰ ν, 568, 
Ἠετοοὶ. άοο. θοι. Ηεσο, Ἐπ 1χοά. Οοιίετεβάυτα Ηετο, Ε, 607. Χρύνῳ 

Σ ͵ ΄ 



---- 7. τος 

αἰτήσομαΐ τε" χαὶ πέποιϑ' ἄξειν ἄνω 
"Ἄλχηστιν, ὥςτε χερσὶν ἐνθεῖναι ξένου, 870 

866 ὅς μ΄. εἰς δόμους ἐδέξατ᾽, οὐδ᾽ ἀπήλασεν, “᾿ 
καίπερ βαρείᾳ συμφορᾷ “πεπληγμένος, 
ἕχρυπτε δ᾽ ὧν γενναῖος, αἰδεσϑεὶς ἐμέ. 
τίς τοῦδε μᾶλλον Θεσσαλῶν φιλόξενος ; 

' τίς ᾿Ελλάδ᾽ οἰχῶν ; τοιγὰρ οὐκ ἐρεῖ καχὺν 878 
870 εὐεργετῆσαι φῶτα;, γενναῖος γεγώρ. 

“444. ἰώ. ἰώ. στυγναὶ πρόφοδον, ἣἧ. 
στυγναὶ δ᾽ ὄψεις χήρων μελάϑρων. 
ἐώ μοί μοι, αἰαῖ, αἰαῖ, 
ποῖ βῶ; πᾷ στῶ; τί λέγω; τί δὲ μη; 880 

876 ᾿ πῶς, ἂν ὁλοίμαν ; ΝΣ; 
ΕΥ̓ ἢ βαρυδαίμονα μήτηρ μ᾽ ἔτεχεν ᾿ 
ζηλῶ φϑιμένους, κείνων ἔραμαι, 
κεῖν ἐπιϑυμῶ δώματα “ναίειν. . 

δ᾽ ἀνελθὼν ἐξ ἀνηλίων μυχῶν Διδρυ κόρης ἔνερϑεν, οὐκ ἀτιμάσω Θλοὺς 
προςειπεὶν πρῶτα τοὺς κατὰ στέγας. Οοιτῖρο Ἅιδου Κύρης τ. Μῶοπέ. ' 
ἘΞ ΝΟ πιδρὶδ οριιδ νυἱάδιαν 1114 οοττθοϊϊομθ, απᾶπα ἴᾳ Αεβομ.} Ῥχτοῃ. ἀόλ, 
4ϊΐδος μυχὸς χᾶς ταλυϊαπάυῃ. ὁ. τῷ 

871. δῖ. Μαυδρτγανίιδ εχ Β, ἢ, Ῥ, δοῇοῖ, [,δ86. Ῥυοβϑηῖε Ὑγννήθιιιο. 
στυγεραὶ πρόςοδοι ΑἸὰ. ἔρχεταν ὃ ᾿'δδμητος ἀπὸ τοῦ τύμβου." καὶ οὐ 
τολμᾷ εἰςιέναι.. 5.Πο].. -οπῆ. ---- ῬΙυτεθ εοἀᾷ, στυγγαί. Ψυ]ροὸ 
στυγεραί. 

8η5. ἰώ μοι᾿ μι Τμαβο, ΑἸά, ΑἸτεταπι μὸν οπιϊδιὶ εἄά. Ῥ, διερᾷ. 
οπκ. -- Ἄα]ρο Ἰώ μοι αἷ αἷ, Ὅτπο οοἀά, ἔ ἔ. [τὰ μὶς νεῖδιι8 ἀο- 
πίοι εδϑθῖ, ϑεὰ ργβεβίδθι!π8 υἰβαπι βεχαϊπατὶ αἰαῖ, 

8γά. Ἠεο, το7γο, Πᾶ στῶ, πᾶ κάμψω, πᾶ βῶ ---; Ἰθὶ δἄποῖαι Ῥον- 
᾿ΒΟΏΠΒ: Νοβῖον ΑἸοεβῖ, 876. (εἀ. Μιιθρ1.) Ποῖ βῶ; πῇ στῶ; «δὶ ποὲ 
στῶ Τιλ65. χυοάᾶ ἐογίαδδε εχ πᾶ ἀερταυδῖαπι. “Ποῦ δοΐτα ᾳαϊεῖεπη ποίδῖς 
ποῖ ταοίῃπις πᾶ ἴῃ αἰγατααιια Ρϑιΐετῃ διυγαιτον, αὖ σχηοπαὶϊ Θο ο] Ἰ δῖε δὰ , 

τ“ Ατϊδέορα. ΡΙαϊ, ἀφ7. δὶ Βυι8 ἀταγηδῖῖβ ν. 1οάδ. οἰϊαῖ, ϑδερίβϑιπιθ κα " 
διίδ᾽ οἴ δ᾽ ΠΏ} 0115 τεγἱ δι ομῖθιιδ γανίδαϊ ἰργανῖ. 9. Ποπξ. --- Νοὺ τϑοῖα 
Ἄσοπδίταϊε αἰ εγεπείασα Ομ] θῖεβ Αὐιϑίορμαπὶβ, απεπὶ δεσιῖαδ εϑὲ Ῥοτγβο-- 
ππδὶ αἰγησηαια ΒεῃεῈ οοιτεχὶς Ησδγπιδηη, δὰ Ηδτου], ἔγχεϊ, λλῦθ, εἴτ, 
δ: Π]Ρλθπ). δὰ Ῥ]δίου. ῬΆΠΕΡ. ρ. 1528. Τιοθεοῖκ. δὰ ῬΆγγη. ρὰρ. 45, Μαιιδ. 
δὰ Ἠεοιθ, 160. ΕΠπι51ε)]. δά Με, 1.58.Ὀ. 5. τ᾿ 

- 878. πῶς ἂν ὀλοίμην; ὠδίπιαπι ρόγοαπι, ἔγθηθθηβ εβὲ ἰῃ Νοδβισὶ ἱγϑπ 
δοεᾶϊϊ. δ [ιδὸ ἔογπιια ταοπυΐπιϑ.. φυδεάδλπι δὰ ΗἰρρῸ 208. Μαϊὶδ. 
γεσῖς Μεϊδμομίβοι φμοπιοάο φιθαπε ρμεγίγα ὃ ὁλοίμαν ὥμιηθ8. ΜΙοπ 

876. ΕἸπαίεχη ν, Ἰίοες ἐπεῖσο ποῖ οοβεπῖο, δα}: ουπὶ εὐ, οπλὶ-- 
Βυδ. ͵ομξ. : 

877. ζηλῶ' μακαρίζω. 5.μο1. ὕδαυπι τοῦ ζηλῶ ᾿Ππδιναὲ ΒΙοηνῖ, ΟἸοδδ... 
ἴῃ Αδβοιι, Ῥτγοπὶ. ὅ98. Πὶροάϊα κείνων ἔραμαι ἐδὲ ἴὰ νετθὶ Αὐἰδίοραπὶδ 
Ῥεδραττιπὶ, απεπὶ Ηἰρροϊγῖο Ευτὶριἄεο δάδίρηδι 181 δοβοϊδοια, Μιὰς δά 

. Βίρρ. λιθ. Ποπξ. 
. 



᾿ Ῥτδερτεβεῖδ, βάᾶϑι κεῖϑος οἴκων. 

ὀξαλδδσες 88 ΠΣ ᾿ 

᾿ς οὔτε γὰρ αὐγὰς χαΐρω προφορῶμ, ᾿Υ 88ᾷ 
880 οὔτ᾽ ἐπὶ γαίας «πόδα πεζεύωγ" 

τοῖον ὕμηρόν μ ἀποσυλήφαφ 
μδῃ Θάνατος παρέδωκεν, 

στροφὴ α΄. 
ΧΟΡ, Ο ἀ. πρόβα, πρόβα' βᾶϑιχεῦϑος οἴχων, (44. 

| αἰαῖ.) ᾿ 
ΧΟΡ, Ο ἀ. πεπονϑὼς ἄξι᾽ αἰαγμάτων. (.44. ὃ ἔξ.) 

885 ΧΟΡ. Ο β΄. δι΄ ὀδύνας ἔβας, ᾿ νὰ 

σάφ αἰδα' (444. φεῦ, φεῦ.) ΧΟΡ, Ο 8. τὰν ᾿ 
νέρθε δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖς, 805 

: 870. ϑιρτα νυ. 707. Χαίρεις ὁρῶν φῷς. Οείεταπι αὐγὰς 5 ρ οἶτον 
Ῥῖὸ αὐγὰς ἡλίου οἰἰλπι 'ῃὰ ν. θ8ὅ, εἰ ]οοἷ5. 101 οἰϊαῖ8, -} ο ἢ ἢ. 

᾿ς 88ι, ὅμηρον, ἐνέχυρον. τοῦ δὲ ζῆν φησὶν ὅμηρον αὐτοῦ γεγονέναι 
τὴν ᾿ἄλχηστιν" ἀντὶ γὰρ αὐτοῦ δέδοται τῷ ἄδῃ. 56})0ὸ1,. Μοπξ. 

885. - [μποτβοαδ5, ἐχο]απλαι!οθεθ Αὐἀπιεῖο τεςὶς δἀειρηδὲ Βαγηαδῖιβ, 568-- 
Ἰίβεσο εἰ Ὠιροτῖο οἈδεσιῖυ5, Ζοη ἦ. ᾿ 

884. πέπονθάς γ᾽ Ἰεριιοῖ Μυδετ. Ὑ͵αΚεβ. ΟΡ» πιδῖσιιπη.. Ἥοπξ. --- 
Ψυ]ρο πέπονθας. ϑετιβεμάμππι ετῶῦ πεπογρϑῶς. (οβδεγσεὴῖ σψέγσθὰ οὐπὶ 

΄ 

885. Βεοῖε ἔεοῖς οπκίυβ, χαοά Αἀπιεῖῖ ἐχο]απιαϊΐομεβ δ ρτΐθ ράτεη- 
1πέδεο8 ἃ ὁμαεὶ γενθὶθ βοράγαν!.) εἰδὶ 486 Βαϊ 8 ταὶ Τα εβδεῖ, ὩΘῺ ΡῈΓ- 
δρεχὶῖ, ΑἸΐϊες επὶπὶ γειδι8 885. 886. ποι ἀϊα, 1 γυ]ρο, ἀϊδιϊαχίβδεῖ: 

δ ὀδύνας ἔβας, σαφ᾽ οἶδα. δι Σ 
Λ τὰν νέρϑεν οὐδὲν ὠφελεῖς. ᾿ 

Ἐπετΐπε χααπι βδερς ᾿ἰδιϊυβπλοάϊ ἐχο]απχαῖίοηεβ, ἅπ81ε8 6 Αἀπροιῖ μα Έπιπα, 
Ῥϑτῖεπλ ᾿ρβογιιπὶ ψεγϑίηπὶ οοηδικιαηϊ, ἴὰ Πρ βεοῖιβ εβ86, εχ 60 πιο ραν 
ἀυοά, δὶ νεγσθα, δι᾿ ὀδύνας ἔβας, σῴφ᾽ οἷδα. φεῦ φεῦ, τπῆο γευβιι" σοα- 
ἡπηραδ, αυοά τεαὶα οἱ δίηθ 111 ΟἸϊεμϑίουθ βετὶ ροῖεδῖ, αλπγεῖερ δϑαυϊασ 
λαιαρίουΒ; τὰν γέρϑεν οὐδὲν ὠφελεῖς, χιοΐ βεηιβ πιεῖτὶ δὰ σδείθυαβ δας 
δινορῃδα Ὠμπηρεγοβ ρἷαμε (ἰἰβδοπι πὶ εβὶ. [1ἃ δειίεηϊ, 411 δχετοϊαῖαβ μὰ ΒΟς 
δέπετα δΌΓΕΒ Ββάρεηῖ, Οἱ ταΐμιιδ, 118 πο “ρεγβιιϑάεαθ, ϑεἀ βρεέτοὸ ἴδπλεη 
δο ΟἿ πὶ Θπλεγβιγαπιὶ 6886 Πιείσονι ἀοοίγίπαπι, τι οἴΐατα ἄἀθδ σοπιροδιτῖοπα 
ΤῸ ΠΊΘΤΟΤΌΙΩ σετῖ 15 οοπβίεῖ, σιᾶεαῃ πίη ἀϑι ἰδυϊαπι δοηβιααε, απ 4]}}- 
σὰοά ἴῃ Πὶ86 τερηβ βιπάϊα πα ῬΡοβιεσαηῖϊ, ποῖδγα δοϊπηξ, ΔΥΡαΆΠιεΩἴ15 ἀεχηοη- 
διχατὶ αιθδηῖ, Ερδ ἰρίιαγ, ατπὶ ἐχοτοιζαῖ ἴθ μος ρέποῦα βαηξ, τὰ] δχεγοοὶ 
φε ουριυΐ, ζΏοπεο,, σαητιϊ ομοιΐ 818 πυπλετὶ5 ρτοοεάεχο: 

δι’ ὀδύνας ἔβας, ΣΝ να ς Ξ 
σάφ᾽ οἶδα" τὰν νέρϑε δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖς, 

Οὐοττι υειβημππ ῬΥΪΟΣ ἀοομπλίδοιβ εἴ, 4|16Ρ δυΐίεπι ααδτῖτι8 ΟΧ 116, ἂε 
αἰἰθιι9. ἀϊοῖαπιὶ ἦμ ΕΪ6πι. ἀ. τη. Ρ. “5314. ; 

886. Εἰερέγ. 1210. Σάφ᾽ οἶδα, δι ὀδύνας ἔβας. Ῥβοεη. 577. δὲ 
ὑδύγνας ἂν ἔβας. Ῥβτοεὶη βῆναι δὲ ὀδύνης, αἴπα δι πα] ρυ8, ροδὲ δἷὲρῃ 
ἈΠ διγανίπυις δά Η!ρρ.- 1189, ΠοπΕ. --- ΤΑΡεϊ, τὰν νέρϑεν οὐδὲν ὧφε- 
λεῖς. ϑοι!ςες χαῦπλ γέρϑεν δοτιρῖαλ δδϑεῖ, , εἰθοῖδδο σἱἀδηῖαν πχοιτὶοὶ δέ, 
(ομδεγεγε δηΐτν οΤαἰϊοπεπι οἰ! πὶ ῥγδεοεάεητιριιδ, αὶ ἴῺ δηιδίστορμα, δες 
ει ἀορεῖ, '4ιι9 εοἴ δὰ οοπδο]δηᾶιπι Αὐἀπιεΐαπι οομπιροβίία. - 



᾿ ῤ. 

(44, ἰώ. μοί μοι.) ΧΟΡῸ β΄, τὸ μήποτ εἰριδεῖν φε-. 
" λίας ἀλόγου. ᾿ 
ἈΞ πρόρωπον ἄντα, ᾿ 

“44. ἔμνησας, ὃ μου φρένας ἤλκωσεν" ΕΣ 
890 τί γὰρ ἀνδρὶ χακὸν μεῖζον, ἁἀμαρτεν . 900 

σιστῆς ἀλόχου; μὴ ποτε γήμας 
ὥφελον οἰκεῖν μετὰ τῆςδε δόμουο. 
ξηλῶ δ᾽ ἀγάμους ἁτέκνους τε βροτῶν. 
μία γὰρ' ψυχή" τῆς ὑπεραλγεῖν, 

ἰ : ἢ 

887. (Οὐουδιαι Πῖσ ψευβῖβ οχ ἰαπιρίοα εἰ (λοι ]οδ ρει Ἔπιϊπιουῖ, χυοὰ 
᾿ χαοῖτὶ ροῃμ8 εδὲ ἰη Ἦεο, 957. 008. 942. 6ἵ 4110] ἀρὰ Νοβίγιιπμ, Ἰβάεπι 
δεηασὶβ ὙΕΥδῚ18 Ρ]ΏγΕ8 ἰῺ ριΐπηο Α)αςὶβ ϑοόρμοοϊοῖ οβοτο. τερον παῖμγφ τθ0-- 
ποηῖα Ῥοσδοῦο Ρυδεῖ, δὰ ες. ρ. ΧΙ. ΞΖ2ο πᾶ. 

. 888. ὕι᾽η Ἰιῖς σϑυβὴ8β δηςβιγορῃϊΐοο γεδροηἦεοαῖ, 5040 τεχαυϊτιῖττ. 
Τιερὶς Μυδρτανῖιβ πρόςωπόν τιν᾽ ἃ. Δ. Ὑοραδυΐϊυαπι ἄντα Ἠοπιετο ἔτο- 
φαεσμεῖϑδῖπι6, τοςοπιϊουί δι. Ροοῖ8 ΤΆΣΤΟ τπιδυγραῖι πη εδἴ, (ὑδίεσιπλ λυπηρὸν 
ΑΔ, Βεράξαϊς Μαβρτγανίαβ λυπρὸν, αυοὰ Βαδεηῆὶ Ἢ. ἴὰ. ΕἸ. Ῥ, [,450. 
ΜοπΈ. --τ Ὥδοοπι ΠἰΡτῖ, τὰ μήποτ᾽ εἰςιδεῖν φιλίας ἀλόχου πρύςωπον 
ἄντα, λυπρόν. Εχ Αἰ εἰἰά, λυπηρύ». Ουο. Μιιβογανίιδ πιεῖτὶ σϑυ 888 
Ἰηβεγεηβμπι ρυῖαραῖ, τιν, ίρετα χαοηαῖς Ὑ, Ὦ,. ἴπ Οδηβυι δ {Ἰπλοδιγι θα 
γ0], χαιχ. Ρι 122. 4] φιηθπι ᾿εδοπάυπι σεηδεῖ, λυπηρὸν πρόςωπον ἄντα, 
οὐχὶ δὶ ὩΟῺ ὙΕΙΙ Β᾽Π|Δ]16 6886 ζφιθδιτιν,) ἰοηραιν δηδογιβίη 10 06 Ὑδγδιὶ Ὁ 
ἙἘυτὶρι4ς δαἀπιίεδαπι 6686. Ναρὶβ διιῖοπὶ ἷπ 60 ἃ νειὰ γαϊΐοηθ δὔογγανϊζ, 
«ιοά ποποδηϊπλδάνεγιλι, δῖνα τον δἀάοϊων, δῖνα βουϊθαῖαν δἰ δι, τῶι Πλίητιδ 
ἐτιριάαπι, ἱπλμῖο ρίαμς δρβιγάδηι 6888 ἥδ ομονΐ βεηϊεηιΐδιῃ, ἐς {οιάα 

᾿ς ααϊάεμα, φαραιο τὰ γεγίδβ, εδῖ, Αθϑυνῃ γονο 6ο, φαοᾷ, χφασπὰ πλοῖο δου ΒΟ] τὶ 
πηείατὰ δι ιιϊ5δεῖ ΘἤοΥ5, Ὡτησ ρἴδιθ σοηττατιιπ) ἔδοὶϊ, τγϊδῖθ 6888 δἱδν-- 

τηδηδ, αιοά 111} πο διωρίνι8 δήβρεοῖι ἀχουῖθ ἔτι! ᾿ἰοθαῖ, Αοςσεάιϊῖ, υοά.. 
Βὶς φαοφιε οταιϊϊοημεπι οὐπὶ ῥδαοσε θη }18 σοπίϊ παντὶ οἰ τὰ 5 ̓ρ5ᾶ, δ φροιῃ- 
Ῥᾶγδῖΐο δι! βίσορμδε ἀοοεῖ: φιχπηαπδ οοπδεηξίθηβ ΠΙΡτοχεπι βουίρῖατα, πρός-- 
ωπον ἅγτα ἴῃ ἄπεμι νεγβιιβ αυδίῖτες, (Ά0116 δὲ δὰ ἱπιε]ϑοη χη, βΓΔΠλ- 
ΧΔΙΪΟΟΒ, ἜΡι ΒΕΙΔ ΕἾ οχοϊἰεζαι γοοβθιυιη,, αὐοά μοβιιεναῖ Ἐπιὶρι 465, 1π6-- 

᾿ς γἴαμα Ππ4' λυπρὸν δάϊεοῖδβε. Τιι βίο ροιλι8 δεν ρβίδβε Ροεῖδπι ογθάε: 
τὰν γέρϑε ὃ ̓ οὐδὲν ὠφελεῖς, τὸ μήποτ᾽ εἰςιδεῖν φιλίας ἁλόχον στενάζων 
πρύςωπον ἀντα. ΡΟΝ ᾿ ; ΐ ᾿ 

89ο. Ἐχροπιπηὶ μεῖζον ἢ ἁμαρτεῖν, νεῖ μεῖζον τοῦ ἁμαρτεῖν. βεᾶ - 
61}10818΄ δῖα υἱχ ἔεγεπιία υἱάεῖυν ϑομδείενο δά Βοβ. ἘΠ|μ8. ρ. 477. οαΐ 
Ρ]αοεῖ εἰσ ἱπιεσρπηρεσα: Ἔμγησας, ὃ μου φρένας ἥλχωσεψ, (Τἰ γὰρ ἀνδρὴ 
κακὸν μεῖζον ;) ἁμαρτεῖν Πιυτῆς ἀλόχου. Μιὰ, ποῖ, ὦ ν. λ4ΊΧ. οπά. ᾿ 
-- ΝΒ ἀμβουιαιῖθ, εἱ ἴα δοοϊρίαα: ἁμαρτεῖν πιστῆς ἀλόχου, --- τί 

᾿ μεῖξογ κακόν; ῬΙεττιπιᾳας τούτου διϊοὶ ἰὼ 86 ἀϊοοηάϊ ἔφυ πιὰ 801εἴ : οὐἷτι8-- 
ΤΟ Ἔχεπρ]α δἴταϊις Μδιμῖδε, Οπιϊοῖς 14 εἰΐαπι ΤΒαΟγάϊάε8 1. 65. ἀδ 
400 ἸΙοοο ἀϊδρυῖϊας Ῥορρθ ἴπ Οὔ δβ. Ρ. 217. 8... β ᾿ 

891. Ἐδάεπι εβὲ οοπερυιοῖσ ἰθ Μεά, 1410. Οὖὗς μή ποτ ἐγὼ φύσας 
ὄφελον Ἔκ σοῦ φϑιμένους ἐπιδέσϑαι. Ἰοπε. 

᾿ 89. Ηδιυις βεμίεμϊϊαπλ ἔμδίιια Εἐχρ]ϊοαῖ Νοδῖεν ἄῃ Μεᾶ, 1086 5644- 

ροπε.: 
8ρά. μέα γὰρ ψυχή. 1ιὰ Μυδρτ. εχ Β. Ὦ. ἘΠ. εἰ ἰτα διοβδειιδ εδ 

πεῖ ΤΧΥῚ. Ρ. 420, 4:, φαείν ἱπάϊοαν: Ὑακεβεϊάϊαδ. Επιτυὰμ ὁγαὶ ἷπ 
1,325. . Α14. γεοϊᾳαίδαας, ψυχῇ δὲ μιᾷ. Τιερεθει ροβὶ Ἐεϊδίμυπι Ψυχῆς 
δὲ μιᾶς τῆσδ᾽ Ψαϊοῖ, αἃ. ΗἰρΡρ. 58. τῆς δῖον. τῶνδ᾽ ΕἸ. Οὐοοί. Ἰοοιιπι 

Ἀ 



- 

ἡκξι ἰ 

896 μέτριον ἄχϑος" 9068 
παίδων δὲ νόσους, καὶ νυμφιδίους 
εὐνὰς ϑαγάτοις κεραϊζομένας, ὦ 
οὐ τλητὸν ὁρᾶν, ἐξὸν ἀτέκνοις 

᾿ἀγαάμοις τ εἶναι διὰ παντός. ' 

᾿ ἀνειστροφὴ α΄. 

900 ΧΟΡ, Ο γ. τύχα, τύχα δυςπάλκιότος ἵκει. (444. 910 
ο αἰαῖ 

ΧΟΡ, Ο γ. πέρας δ᾽ οὐδὲν τίϑης ἀλγέων. (444. 
ἐ, ξ.) τ Πν 

ΧΟΡ, Ο δ΄. βαρέα μὲν φέρειν ΝΕ 
β ὅμως δὲ (444. φεῦ, φεῦ.) ΧΟΡ, Ο δ΄. τλαϑ'. 

οὐ σὺ πρῶτος ὥλεσας ' 

Ἡϊρροϊγι;, Τὸ δ᾽ ὑπὲρ δισσῶν μέαν ὠδίνειν Ψυχὴν, χαλεπὸν βάρος, ὧς 
κἀγὼ Τῆσδ᾽ ὑπεραλγῶς ἹΜοπᾶ, --- Ἡλϊνευξατιιτν τεοθπαίοπαμα δας μᾶθ 
δουιηρίαγδε. ϑδεά Μοιυκίυδ, χαϊμ μέα γὰρ Ψιχὴ τεοϊρετεῖ, ριαουϊυπι ἔεοὶς 
βεγυδηάο τῆςδ᾽, ᾿΄ ' ' ᾿ 

895. μέτριον ἄχϑος οπιπεβ. Ἶοοες ἱγαηβροϑεῖ, τι ϊροάϊα ἤετεξ πὸ- 
χμενῖδ ἈμΘραοδιϊοῖβ ἃςσοπιπηοἄοι!ον, “ηδτηατιᾶπλ εμΐπὶ Ῥσὶ πηᾶπὶ ΒΥ ΠΆΡατα. ἔπ 
μέτριος, πάτριος, εἴ 51.115, ργοιοοιε ροβϑεπηὶ Τταρίοὶ, ἴαπιθη ἴπ δος 
τρεῖτὶ ρεθεγα Ἰουρο ΠΙΡεητία5. σου ριἜΡληῖ 9 πθο οτθάϊ δ] 6 εδὲ Τξυτὶ ρί στα 
δουὶριίαγαπι ζπ286 Δἀοηϊσιπι ἰδιτπιπλ, ἀτπ1πὶ δαὶθπὶ ορογᾷ ἄαγα ροϊμπεγιξ πδὶ-- 
ται! δι ντπὶ ἀϊροιίδε ροηθυδ, ἄχϑος μέτριον, οη ἢ. -- Νοῖ ρμαυῖο εἷς, 
πὸ Μοηκῖο ρδοει, βου ρβίδβε Ἐλιτὶρ᾽ θπὶ, φαΐ βεηιίγεῖ, ρυγϊῃοῖραϊ πα νοσεπὶ 
ἐδ86 ἴῃ ἼοοΟ0 ρῥτίπεὶρα]! ἤϊιροίίαθ οο]] οοαυ δι. 

827. ο,νἷπιϊαϊυν Ἠοπιελιπι 1]. Χ, 65, Καὶ ϑαλάμους κεραϊζομένους."“ 
ΒΙονιϊοἰά. Οὗδβεγναῖ δε: α] ἐστι αὰ Ἐ]οοῖν. 479. Ρ] πγάϊοη θάνατοι δαερὶπα 
ὈδΌτραγς Επτὶρίἄοπλ, ὩΡῚ ἄδ υἱοϊθωϊδ εἶγα ργδεπιδίιιγα πιοῦὶε βευ πιο βὶῖ ς εξ 
ἐοάοπι τηοάο Αἐβομγίυπ, εἴ ΒΟ μι ρει, ν τ Αεβὸ}. Οβοερῇ,. 51. ϑορῖ:- 
ΕἸεοῖγ. ἀοθ6. ἢ») δέ, ἜΣ. ὰ 
., 808. Ηΐο ᾳιοαιδ, Ὠἱ διιοϊοτϊϊαϊα σαγετεῖ, ΠΙΡεσῖεν ΙΘβΈγΈΗὰ ἐξόν γ᾽ 
ἀτέχγοις, οὗ ὨμΠΊΘΓΟΒ : Πεαι6 Ρᾶνιϊουϊα ἔογει οἱἹοβα, - (εἴεγιπι ἃ] πὰ ]Θοτϊο-- 
ποπλ ἀτέκνους ἀγάμους τὶ τασπλογὰῦ ϑομοῖ. (Οοπδιγιοιϊομεα, 4π86 εἀϊία 
εδῖ, Πᾶροὶ Ἠογριδ ϑαῖ. [. 1. 10. αἰφωὶ ἰοοΐξ 856 φαΐ, οπξ. -- 
Αἱ ἱπερία Ἰεἷῖς ε9δεξ ραγίίοια γέ. δίινοβ ἰμλυτία βυρεοῖοδ ΒαΡεραὶ ΕἼ πι5- 
]οῖυ5 δά Ηδγδο], 7. | 

001. τιϑεῖς 1,486, ΑΔ, ἤετν. 1. 2. Βγη». Η. ϑίερξ. τιϑεὸς 5118]. εἰ ςειετῖ 
δυῖθ Μυβοτ, χυὶ τρϑεοῖς τεάυχὶι, τιϑεῖσ᾽ Οαἰδίοτά. εἰ ᾿εοπ)εοῖτιτα Οδβωτζετσῖ. 
τίθης τεοῖς Ναϊι. υἱὲ οοτηίρεραι ΜαδικἸαβάυθ., Ῥογβοη. δὰ Οτεβῖ. τάϊ. 
»ἈΑιοι ἀϊοεθαης τίϑημι, τέϑης, τίθησι. Ὁθβιουοχια τιϑεῖς Ἰερίϊοτ, ἸΦρίτατ 
εχ ἐἴτοτὰα δου ΑΓΌΠ δἰ εἴ ἢ μεγηιαϊαπίίπι. 9. ΨΏΠΡΟ Ὠ1}16 οδὲ ἐπίοττορ κτῖο. 
ἭΜἭοοξ. ---- Μαϊε Μαημπκίιδ ᾿πϊεσγορδηαϊ δίσηῖπλ δήἠάϊάοταῖ, αιοὸ δΒιυΐςα δὲ 
ἐδβοιΐ οταϊίο. [πιο 1116 ἱπιργο απ πηπίμπη ᾿Αὐτμεῖ Ἰυοίαπιη ἰτλ ἀϊοῖ: 
δοῖ8 φίάοπι ἐξδὲ αἰγοοϊδοίπια οδέϊριίξ: δεὰ πεπι πεϊίαπι Γαεῖὶς ἀολεπαΐ. 
Οἱ διρηϊβοοῖ, αὐδμανὶβ 116 αἰνὰ δον δὶϊῖ, από ὩῸῚ 6688 5110 ὅης [ι- 
ξεπάυπι. ἴπ ἀυᾶση βεμιθηιίδε εἰμι 1118, 436 δεαχπιηῖιν, δήαῥε, Ἵ 

905. ϑύριὰ νυν. 429. Οὐ γάρ τι πρῶτος, οὐδὲ λοίσϑιος βροτῶν 
Τυναικὸς ἐσθλῆς ἥπλακες. Ἰθὶ δἰῖα εὐιδάεπι βεποτὶθ ποϊανί. “7. " Κ. 
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γ΄ 92" ψαμοουτθρλαρῥρὀονηςρῳδεῖι, 
' ὡ Η . : 

(44. ἰώ μοί μοι.) ΧΟΡ, Ο δ΄. γυναῖκα. συμφορὰ δ᾽ 
πτ ὦ ᾿ ἑτέρους ἑτέρα ᾿ 

905 σιξξει φανεῖσα ϑνατῶν. 

414. ὦ μαχρὰ πένϑη, λῦπαί τε. φίλων “920 
τῶν ὑπὸ γαῖαν. ᾿ 
τί μ ἐκώλυσας ῥῖψαι τύμβου 
τάφρον. εἰς χοίλην, καὶ μετ ἐχείνης 

910 τῆς μέγ ἀρίστης ἐεῖσϑαν φϑίμενον ; 
δύο δ᾽ ἀντὶ μιᾶς “Αιδὴς ψυχὰς ως 925 

᾿ τὰς πιστοτάτας σὺν ἂν ἔσχεν, ὁμοῦ 
᾿ χϑονίαν λίμνην διαβάντε. 

στροφὴ β. 

ΧΟΡ. 0 ἐ, ἐμοί τις ἦν 

᾿ οοί, Ἠετγδοῖ, 611, παρὰ δ᾽ ἄλλον ἄλλα οῖρα διώκει. Αεδοῖν. Ῥγοπι, 
“85. ταὐτά τοι πλανωμένη Πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προςιξάνει. ΛΊοη Κ. 

907. τῶν ὑπὸ γαῖαν οπιμεβ εἀά, Ψαγιμι ποσυδαϊίνηδν Ὡἱ ΓΑΙ, τα 
[412 Ἰοσπιίουα ἴδπῖιπὶ δἰ δὶ θεῖ ρ), οἂπὶ πιοίι8 ΔἸ (116 δ, ρου βοαῖιν, τ ΒΌΡΥ. 
ν. 47). Κἀπάξομαϊ γε νερτέραν ὑπὸ χϑόνα, Ὠεὰϊ ἰρίταν γαίας, ἀἂξ ἴπ 
Ἡες, 140. Ηἰρρ. 106, ἴὰ Ἠξοιραθ ]οοο, οπιηθβ δηῖθ Ῥογβουτπὶ Βαρθηξ 
τούς 9᾽ ὑπὴ γαῖαν, Ρ]πηϊθδιηια οοπῖτα πιείτιιη. ͵οπῆ, --- Ψα σανῖα 
886 σοηδιεῖμ 0 ροβοδγεῖ ροηϊναπι, 864 ΘΧΑυ δ᾽ ΟΣ Επλ 6886 δοοσιιδαϊϊ νιπὶ 
ἄοοσυϊε Μαῖῖ. αἱ Ηεοῃῦ. :ά4, 5. " ᾿ 

9οοϑ. ῥίψαι, δαβδιιάϊιο ργοποηλυς ἐμαυτὸν, αὐ ἴῃ Ογο], 165. “Ῥίψαι 
τὶ ἐς ἅλμην λευκάδος πέτρας ἄπο, Οὐουξεττε βοββίης εἰτρπεβ χρύπτοντοω 
ῬΒοεα, 1155, χρύπτουσιν ϑορῆ, ΕἸ, 826, πάλλων Οε“, Τ', 155. κατέσχον. 
82. Ῥοτβοη, δἡ Οτεβὲ, α88, (Καὶ γῦν ἀναχάλυπτ᾽, ὦ κασίγνητον κάρα." 
»Οὐϊάμι ἀναχάλυπτε τᾶτὰ Βεὴα ρῥγοφαἀναχκαλύπτου, βιιρδιάϊίο Ῥτοαοπμηῖης, 
Ῥοπδῖαν πᾶ καταπαύσας ὑτο χαταπαυσάμδενος Ἦες, 911. ἔπειγδ ὑτο. 
ἐπείγου ἱπίτα 789. (υδὶ Μ 5. τπηῖ5 ἐπείγου) εἰ αἰϊδὶ, ἔγειρε ὑυο ἐχείρου.. 
Τρ. Α. 6242. Μοϊπξ, ---- ΑἀΔ4ε ἘΕτίητάι, δά ϑομσοῖ. Απῖΐρ. 467. δὐϊι, 
ταὶῃ. Οδείεγηι δε ρτορτία δὰ οδοσμπὶ ρεγίπεηϊ, αὶ αιὰπιὶ δοφηδπὶ τα-- 
Ἰιψα δδοῖ Ὅηᾶ οπὶ Αἀιηδῖο γὙ8. 702., ργϑεβθβ ἔποταξ πὶ δερῃϊίισα ᾿δάἀπλίηϊ-- 
διχαμάλ. ιοέ. ' : 

910. Ψι4. δα, ν. γὅ8. οη ξ. 
912. Οἰππεβ -εἤϊϊοτγεβ βοΐοεσα μαδεοῖ συγέσχεν ὁμοῦ, γυδεῖθν ( ἷδ- 

ἔοτἄϊιιπι, «υὶ συνέσχ᾽ ἂν, ᾳυεπιαἀπιοάιπι επιδηάαγὰς Νοτιὶν πχοτὶ8 δρυΐ 
Ὑγακεῆεϊά, εἴ δὶς ῥγοίδοῖο Ῥογβοῶυβ Δενειβ, Ρ. 222. ϑ΄π|}}] 6 νἱπὶ δγαξ 
λα Ἰιθνῖ8, Ηβο, ττοά4ά, ἴρη ἢ. --α Ἐπιοπαπιϊοι! Νονιππλοσὶ. σα] οὐϊτιὴλ δι πὶ 
αἴ)εοῖς εοἴϊδπὶ δεβδεῖ, Μεῖεῖ, Οτξ, ρ. 86:5. 2393) 8.. -- Ὠὲ δὰ τὸ ρμοβῖ 
ἘΠπλδ] εἰ πλ ἢ Νεά, 416, τυ 6 αἰδρυϊανιι δὰ ᾿ι.. 1. Μαιἶδ6, αἱ Θ60[ι86-- 
ἔετο ἸΝον: πηοτοαος δϑδεοϊϊξαν,. Ὑεγαηιν δὲ, ποῦ σοιμηλοιίὶα οὐμεὶ μῖο ἂν 
Ροτϊυΐθθε. ϑεᾷ αἰϊαὰ «υἱϊίαπι εδὶ ἴπ ματγιϊουϊα 78, αιοὰ δε Ἰδπρα ἀϊδδίηγι πε 
δαάϊιαπιεπῖιπλ πηεϊγϊοοτὰπι. Πδοδὶ δὰ ρματιοιϊα ἰη συκίῖαονῦ οοἀ, Βρο 
υϊάσπι ὅμοῦ ποη δὰ φτδεσεάθηιϊα, πὶ γυΐρο, βεά 5)ἃ βεφαεμιί τείεσεῃ- 
ἄππι, ἀεϊηάεα δαΐεπι σὺν ἂν ἔσχεν δοτὶδεμάυτα ἀυχὶ, ἱ. 6. συνέσχεν ἐϊΐν, 
Ὑπιεβὶ5 214 60 τηΐπιιδ οἰδαδίοηϊβ Βοὺ ἴοοο δβερεῖ, 4πία συνέσχεν ποῃ εδῖ 
τἰδίϊαϊο δἰρυϊῆσεῖι, δεά ἰτᾷ ἀϊοίμμπι, τι φὺν δῖ δέπιέ. 

914.; διαβάντε, Ἑξδιαᾶάεπι ἔμΐδεα Ατεὶοὶδ ρατεϊοιρὶΣ ἐδπιίοῖηαι ἀτι118 ἔοτ-- 
ΤΏΔΙ δ0 ΣαδυΟῸΪἰαΣ ,) ποϊανίηυϑ δὰ Ηΐρρ. ὅ890. ἴύδιιϑ δαΐεπι ῥ᾽ ητα}1}6 ψυχὰς 



Ἁ - ͵ 

ως απο 92 ; 

. Ὁ ἐν γένει, ᾧ κόρος ἀξιόϑρηνος 

ᾧχετ' ἐν δόμοισιν ι 930 
᾿ς μονόπαις" ἀλλ ἕμπας 

ἔφερε καχὸν ἅλις) ἄτεκνος ὧν, 
ο΄ πολιὰς ἐπὶ χαΐτας 

990 ἢδη προπετὴς. ὧν 
βιότου τε πόρσω. . 

414. ὦ αχῆμα. δόμων, πῶς εἰοέλϑω ; “ς΄ 98ὅ 
πῶς δ᾽ οἰκήσω, μεταπίπτοντος 

οππὶ δύο ρουὐαποι! βαι8 οὈυῖμβ εδῖ. ϑγηίαχα φευροσγιπι 1 ἈΡ 5, τα Ἐπὶ 
μάβεὶ Ἠοπιέτιι Οὐγεβ, Σ΄, δ, ἐπὶ δ᾽ αἱ οἶτον βασιλῆες Εὐρύμαχός τὸ 
καὶ Αντίνοος, πεπνυμένω ἄμφω. Μοπκ. -- Ἰπδμεπι ε8866 ἰδίαπι ἀς ἀμ8]1 
Ῥαυιοριοσατι ἀρὰ Αἰςο5 Οδβεγνδιϊοίθηι οδἵ εἶς πὰ Θορῆοο δ ἢ Οεά. 
Ὁ]. 16η6. ἰδόντε καὺὶ παϑούσα, Ῥτοιμί “τηδίτγιπς αὐ βῃδνιϊδθ δοὺὶ ροδβῖιι:- 
1αῖ, ἰεπιϊηῖπα γ6] πιδδοι πα ἔογπλα ταἰι Γ. Ἔ ᾿ ὲ 

918. ὃν γένες, σορπαΐι(5. Ἠξετία. δὰ ΨΊρ. β. ὅ80. οἰϊατ; ᾿πης Ἰοστιπι ' 
εἰ δάρῃ. Οεά. Τὶ 1τοιθ. Ὅϑ'᾽ οὕνεκ ἢν σον Πόλυβος οὐδὲν ἐν γένει. 
Οεἴεγηπι λοοθ6. Αμϊπιαᾶν. Ρ. 56. σεμβεῖ μᾶθο ργοσοιυμίιθιο τεϑρίσετε Απα-- 
Χαρογάα. Αάγνοολὲ Οἰσεσοη. Τιδο. Ομδεβῖ, 1. 4. ομοώ Τλεέδεας ἃ 
ἀοοξὶ5 36 αμαΐφ56 αἀἰοίξ, ὰ 46. ξοῖρδο ἰοφιεῖτιῦ Ἐμγίρίαδ8: γμοταξ ἐηΐπε 
αμάϊοῦ “παχαρόγας, φοπι ζόγισιζ, πμεποίαέα πιογία χλιϊ, ἀἰχίϑδε, δοῖε-- 
ὅκαπι π|6 ροπιίξ58 τμρογέαϊοπι. Ὑιάεαβ αιᾶε οοἰ]ερὶς Ὑ δΙοκθηδονῖιϑ ΤΠ λδῖσι Ὁ, 
Ῥ- 238. ΜΜοπῖ, --- Νοπ οορίϊανιι ἀε Απαχάαρουα, αυὶΐ ἰῃ Ηἰρροϊγϊῖο τ- 
120 8644. ναὶ Ἰοἴτιοοδ δάἀβμίθοτα ποπ δίιϊ Ὑευ 8. 
.« 91:17: ἔμπας καὶ ἔμπα, ᾿Αἀττικῶς" ἔμπης δὲ, Ἰωνικῷς" δηλοῖ δὲ τὸ 
Ὁμῶς. Ζοηδγαβ, γρατῖϊπι 6 5." ]. ϑορὶιν. Α)..152. ἔμπης" ὅμως. ἨέεκγοΒ. 
οοσεπι Βαρεῶῖ ΝΝοβῖεν (γοὶ. δὅὅ. Ἀδβοβυ]αβ Ῥγοῖθ. 48 Εππι. 229. ὃο0- 
Ῥίιοο]ε56. ΑὩϊ, 845, ΑἹ. 112. 1528, ἔμπης ἱτεχῃθπίαϊιμι εἰ Ηοιμλατο εἰ 
1118 ροεῖί6,  ὥ οπἕ. ᾿ ᾿ : ; 
. . 918. δοβο]δαδῖα ἐχροπῖς ἅλις μὲν μετρίως. Ἠεεγοϊαῖυιδ εἴζλτν ἴῃ νόςε, 
ὅστε καὶ μετρίως" ὡς Εὐριπίδης ἐν ᾿Αλκήστιδι. ΑἸΒοτεαΒ οοπέετε Νϑά. 
659. εὖ δ᾽. ἅλις ἔλϑοι Κύπρις, οὐκ ἄλλα ϑεὸς Εὔχαρις οὕτω. Ἐ,360. 
ἔφερεν. 27 οηΚ. ; 

921. βιότου τε πρόσω Τιλδαο. ΑἸ. εἰ ε4 4. δηῖε Βαγηδδίππι, φυΐ, 16- 
. Οἴοτε Ὧοῃ οοηδαϊίο, ἀεαϊε πρύσσω: βιότου πρόσω τὸ Μαῖϊβ. πόρρω 
(δἰβίοτάϊιδ, χυοά τιηΐοα γεγασλ ἐδ, Οἴεάο μιλης τοσθπλ {1686 ψεοϊτιδίδιῃ 
ἄοτχιδην, πόῤῥω δαϊεμλ 6886 δειὶστίϑ Αἰιςίδπηὶ : πόα αἴδεν ἀἠεγεθδηῖ 
ἄρσην εἰ ἄῤῥην, ϑάρσος εἰ ϑάῤῥος, εἰς. Ἐὺγπ.. Μ. ρ; 6858, 4.1. ν- ! 
πόῤῥω. παρὰ τὴν πρὰς πρόϑεσιν γίνεται πρόσω" καὶ κατὰ μετάϑ εσιν, 
σιόρσω" καὶ τροπῇ τοῦ “ εἰς ΓΝ πόῤῥω: ᾧς μυρσίνη, μυῤῥίνη" Ἑλάᾶεπι 
Ζομπασαδ, πἰδὶ χιοὰ Βαρθεῖ. παρὰ τὴν πρὸ πρύϑεσιν. Ῥιιήανιθ. δα]ιὶθεῖ. 
στόρσω Ἰὰ ΟἸγπιρ. ΗΪ. 79. Χ. 6. 'ΡγιΒ. 1Π. 30. Νέπι. ΙΧ. χ1.. Ουοΐ 
δὰ σοηθβιτιιςτ! ομοπλ αἰτεῖ, σοηξεγοπήμθ ἐδέ Ρ]αῖο Αροῖ. ὅοοι. 29. ὅρᾶτε 

, γὰρ δὴ εἰς τὴν ἡλικίαν, ὅτε πόῤῥω ἤδῃ ἐστὶ τοῦ βίον, ϑανάτου δ᾽ 
. ἐγγύς. ἀϑὶ τεοῖε ἑαϊτεγργείαϊας Εογοίενιδ ἰὰ Πηάϊος, πόῤῥω τοῦ βίου, Ἰοπϑε 
Ῥτονδοίμπι ἐπ νέα. Μοπᾷά. “«- Ἑθδηυ Ἐτβινάμαδ δα Αἱ. 184. πόρσω. 
.ο͵, 912. σχῆμα δόμων ρετὶρμταθὶβ 'δδὲ ργὸ δόμοι. δἷο ἰα Ηεο. 615, 10 
αχήματ᾽ οἴκων, ὦ ποῖ᾽ εὐτυχεῖς δόμοι. ϑορῖν. Ρμμ, 952. 122 σχῆμα πέ- 
τρας δίπυλον, αὖϑις αὖ πάλιν Εἴσειμε πρός σὲ ψιλὸς, οὐκ ἔχων τροφήν. 
ϑορβοοῖιδ Ἰοσιιπῇ ὁχοίτανιε Ὑγακεβο! ἀΐι., δουίβεηα ργαθίθγθα πῶς σ᾽ εἰς- 
ἐλϑω. Μοπξ. " 

Ν 



Ἔπασο 0... πῦθϑὸν 

: δαίμονος ; οἴμοι" πολὺ γὰρ τὸ μέσον" 
9096 τότε μὲν πεύχαις σὺν Πηλιάσιν, 

σύν ϑ' ὑμεναίοις ἔστειχον ἔσω, 
φιλίας ἀλύχου χέρα βαστάζων, , 8λ0. 
πολυάχητός ϑ᾽ εἵποτο κῶμος; 

ὑ ’ “ῇᾧ 3. 9 ᾿ 

; τήν τε ϑανοῦσαν χαμ Ὄλβίζων,) 
930 ὡς εὐπατρίδαι, καὶ "ἀπὶ ἀμφοτέρων ᾿ 

ὄντες ἀριστῶν, σύξυγες εἶμεν" 
νῦν. δ᾽. ὑμεναίων γόος «ἀντίπαλος, ὉΔδ. 

, λευκῶν τὲ πέπλων μέλανες στολμοὶ ᾿ 
] ᾿ πέμπουσί. μ᾽ ὅσω, .- τ νι : 

9385. ν ἱλέχτρων κοίτας ἐς ἐρήμους. 

β γατὺς ἀρισιροφὴ β΄ .-  -᾿ 
ΧΟΡ, Οἷς. παρ. εὐτυχῆ 
ΚΝ ὑπ ( ἧ ἜΣ ᾿ Ἡδὸ υ ἣν ᾿ὰ 

᾿ 4, 4. ἢ .“᾿» - Ὁ } ᾿ εΨ : 

ο2Ά. πολὺ γὰῤ τὸ μέσον. : Ἦλες γεῖδα ἴθ Ῥδτεηιδ δὶ Βαβεμᾶα δβαηῖ, 
Ἀεοίς δόδο]. τὸ μέσον" τὸ διαψφὸρον τῆς νῦν τιχὴς καὶ τῆς ἠαλαιᾶς. 
ἘἙπτρί θα οοπἔετε ὙΥ εβϑε!ϊηρίτβ δ᾿ ἐγοᾷ. ΙΧ. 82. υδὶ πολλὸν τὸ μέσον 
εἰ ἵΞ 1526. οὗ δὲ ̓ ἔφασὰν ἠολλὸν ἐἶναὶ αὐτέων τὸ μέσον. ᾿Ὀεϊετυχη, οοα.-- 
[εττὶ ροδείης Ττο, λά8. ᾿εβοβ, Ῥιοηιν, δὴο. οπ,', : 

ὔ ᾽925. Τίς πευκή δρὶϊ ΘΡΘΏΒεταϊα 5. δὰ ΟἿΔ]], Ἡ, ἴὰ Ὀίδω. χθ. 3205 ἢ. 

028. Ἑάϊίυπι ετδὲ πολυάχητος δ᾽. Ἰ)οτῖοδδ ἔογπιαβ ἴῃ ΓΟ ΣΟ ΣΌΣ 
Ἰεριιἰτῖδ τεϊϊπεῦο ο]9., 10 ἀ. -- Ουϊά αἱ Επτίρίάεια, φαΐ. γεδιν. δα 
ποῖ Μουκίι,. τ δι, ὩΣ ἄυλ ιν υύβίλεῦο, πὲ ᾿ ἔπλεον ΣΝ ᾿ 

919. Ἐοτίδδβε βου δεητπι δὲ καὶ ἔμ᾽ ὁλβ᾽. εἴ ἴῃ γὶ ἐεᾳ. καὶ ἀπ΄ 
ἀμφοτέρων. ὀλβίζειγι μοπαρίξειν» ἐὐδαίμοκα. ἡγεῖσθαι... «Θυλάδα;" εἰϊδηδ 
ϑρρῃ. Θεά. Τιὶ 1529. Αρπὰ Νοεδίγιιπι τος ποὰ ἰωξγεφαεμα αὶ, .170 5 ἢ. 
-- ἱ οδεοῖς οὐ Α]αςῖ 427, ὯΡῚ ἀξ ᾿κυϊιβπιοαξ ἐουπιὶδ δριῖ, ἴῃ ΑἸορδίἀθ. χαὶ 
ΤῊΣ ἀμφοτέρων «βδτι Βφιάθτι ε586 ἀυχὶε, εἰν. ἘΠιιεῖ, δὲ Μεά, λδ7, (Κ᾽ ὡς ἔε 
--- Ὑτὲ8 οὐἀά, καὶ ἀπ᾿. Νου δεχυϊτον,, 8ὶ μος δορδὶὶ Επερί 65, διίδσω 
καὶ ἔμ᾽ οὐπὶ δου  ρϑῖ58ς.. Ὁ . : ἜΤ 

κνς ἦα, ἥμὲν 1,680, εἰμὲν ΑἸΙἄμπ5. εἰ εἀϊῖογερ ῥγαεῖονς Οαἱδίοσβίαση, αὶ εχ 
Ἡδδιλι: οοτηδοϊίοης ξέμεν, τέοϊε ΟΙΏΏΙπΟ : μᾶθο, ΘὨ1Π) Ὑ6γ δδὲ ορίδιϊν! ρΡ]0-" 
Αἴ15 ἔοτχμδ, φυο τποηυἱϊῖ Πδννεδίυ8 Μίρο. Οσ, Ρ. 245. ἥ7Ὸ ἢ. --- ΟχἹμοηεθ 

ἀρίστων. Ἰ)εὰϊ ἀριστῶν, Ὑἱΐς 4ιδε δὰ Ἐπτὶρ. Μεὰ. 5. γἀποιανὶ, 
955. Ῥοΐβοπιβ δὲ Ἦεο. 5014. δὶ Ἰερίις γόων καὶ ὀδυρμάτων ϑρή- 

γνοὺς. οδεγναῖ ἴλ}68 ἐρῶ δον Ἁριά ὙΤτγαδρίοος δρυμέδυδ, εὲ λωϊρεῃπι 
τεοϊρτοςατὶ, πὲ Ττο. θο5. ϑρήνων ὀδυρμοί. εἰ ες κοίτας λέχτρο». Μεά,. 
46. λέκτρων κοίταξ ἴπι ἠοδῖγο 'νεζϑιι. ἐς οπιτιῖς 1,260... Τρ" Κ. 
! οὔθ.’ 11 Μ58. 1,6βς, 85.080]. εἰ εὐά, -ρφτδεῖεβ ΑἸὰ,. εἰ Ηεσν., χα. δὶ 

. ταθμεἶοβε παρ᾽ εὐτυχεῖ σοι πότμος. Ἐπιεπήαιαπι μαρεὶ Ηειναρίαπα ϑεοιηΐδ. 
παρ εὐτυχῆ πόϊμον ἢλϑὲ τόδ᾽ ἄλγος νυῖρο ἱπτογργείδπειν σὰ ργοδρεγαπε 
σο)εῖπ νεπῖξ ἀϊος ἀοογ; τεοιῖαθ νετιονὶθ οοπζεσέϊπι δεομέμ ῥγοομόγαπε 
7ογέωπαπε; ιν εβὲ ὑδῦβ τοῦ παρὰ ἴπ Ὠειμοβιμεῦε. Με ὶ «Στεφάνου 
ᾧ. 6. Ρ. 429, 16, εἀ, Ἀεΐδ, ἐφ᾽ οἷς ἀδικοῖντά μὲ ἑώρα. τὴν πόλιν, οὐσί 
γε. τηλικούτοις, ἡλίκα γῦν ἐτραγῴδει καὶ διεξήεε, ταῖς ἐκ τῶν νόμων 
τεμωρέαις παρ᾽ αὐτὰ τὰ ἀδικήματα χρῆσϑαι. Ἑαϊδαρ ἐδι  Ὑ ΑΚ βε!ἀἰὰ 
Ἰέβεμϑδ εὐτυχέϊ --- πότμῳ, δήοπε. 

« 

. ν ὲ 
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ΕΡΈΕΝ, θ4 «αεδαῖρπααειτκίρακ σε 

. σοέ πότμον ἦλϑεν ἀπειροχάχῳ τόδ᾽ 9ὅ0 
ἄλγος’ ἀλλ᾽ ἔσωσαςρ΄ 
βίοτον καὶ ψυχάν, 

940 ἔϑανε δάμαρ, ἔλιπε φιλίαν" 
' τί νέον τόδε; πολλαῖς 

Ἴδη παρέλυσεν. 986 
ϑάνγατος δαμάρτος. 

“414. φίλοι, γυναιχὸς δαίμον᾽ εὐτυχέστερον 
οά5 τοὐμοῦ νομίζω, καίπερ οὐ δοκοῦνϑ' ὅμως " 

, τῆς μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλγος ἁψεταί ποτε, 
πολλῶν δὲ μόχϑων εὐχλεὴς ἐπαύσατο. 
ἐγὼ δ᾽, ὃν οὐ χρῆν ζῆν, παρεὶς τὸ μόρσιμον, 960 

᾿ς 957, όοεπι ἀπ, Βεδεὲ Ὑδυϑδιδεσ Ὑ, 105, μαχαρίσαντες μῶν τὸ 
ἀπειρύκακον, οὐ ζηλοῦμεν τὸ ἄφρον. οπξ. ΟΞ. ὑ.. 

029. βίοτον καὶ ψυχὰν, αἱ οι. 1]. 17. 4535. ἔπην δὴ τόν γε λέπῃ 
ψυχή τὸ καὶ αἰών. .,. δ51., Θυμοῦ καὶ ψυχῆς. “Μοπῖ. 

941. ᾿ΨΜΙ4. δὰ ν. 429 πολλοῖς Β. Ὦ. ἴαεο, ΑἸά. εἰ τε]ίαιιας εαά. τεῖϊ, 
Ἑπιεηάαϊυπι εδὲ πολλοὺς ἴῃ Οδηϊετίαθα. 2710 πἢ. -- Πολλοῖς, ᾳυοὰ }1ὴ 
Βάβεπῖ, ρῥυδείδυεηάυπη ῥυϊαὶ ΜΔ ΐδ6, δὶ δάμαρτα, νεῖ; ᾳιυρὰ «οπίεεϊϊ 
Ἠεϊδκίθδ; δαερεΐχιία οο, Ἠδλνη. δάμαρτας Ἰεραῖιν. ϑδοᾷ δες αχυϊάειπι ποὰ 
ΤυΪΏῸδ τηϑηϊεδῖα ΘΟΥ ΈΟ.0 ερὶ, απᾶπὶ Οδηϊειΐ βου ρίατα, ἴθ απ μος ἀυρίεχ 
ἀποοιηπλούτην δῖ, εἴ χαρά ἀπιρέβια εδὲ, αἰεὶ ϑάνατος εἰλπλ 6 υἱῇ 
χαουῖα ἰῃι6 1} ὲ ροδβ1, εἰ χυοά. ματι ἃρῖδ, ΄υΐα παραλύειν ίετε ἀ6 Ἰϊρετα- 
τἴομς ἃ 16 Πηοϊεφῖα ἀϊολευν.. ιδὲπαδευπι σερογ χαρά πα 1ΙΡτ5 εδῖ: ἐπῖε}}}- 

οὐ Βεράππι ἐδ δοϊπὶ 6 ργδεοθθῃιθηδ φιλέαγ' πιεϊζίς ἰαπεὸ δοὶνι δ πεμΐμε 
ΔΙΌ ΤΙ;. ΠΟΙ͂ μ Ἷ1δε. , ᾿ 

945. παρέλυσε οὐνίνεβ ρμμάεοῖεν Μαδιμίδς, 21 πκ 
οάΐ. «δαίμονα, δογέετι. Ὑιὰά Μαϊοκεπδενίαπι οἰϊαῖππι δῦρτα δὰ τ, 

577. Καδίεγῃ8 δὰ Ατίδίορῃ. ΡΙυτ, 6. Ἰαμᾶας πης ]οοΏπι, οοπξεγεμβ, χαϊεῖ 
411. ὕγεοῖ. 110, τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἐξαντλεῖς ἐμοί. 1οι. 1169. ᾿Εσϑλοῦ 
δ᾽ ἔχυρσα δαίμονος. Ὥϊοπζ. ᾿ ' 

οά8. Τιο. 626, Ὄλωλεν, ὡς ὅλωλεν" ἄλλ᾽ ὅμως ἐμοῦ Ζώσης ΐ 
ὅλωλεν εὐτυχεστέρῳ πότμῳ, Ὀξεϊειτιπι οπιηῖπο οοπιραταμα βιιηῖ Ἰοσα,, τδὶ 
ὅμως ἷπ ἢη6 νεγβίοι!! Ἰερί ταν, δριιὰ ΕἸΠπιδ] οἴτιπι ἐξ 80ρῖι. Α)]. 158. (78. 
Οὐ. Ἰοπι. 1, ν. 351.) Ηϊδ Ἰωδρεοιῖίβ, ἡυάϊσαρίς Ἰδοῖον τπγιτθηα ἱπϊεσρυῃβὲ 
ἄερειδι δυῖς ὅμως: πἴσυπαμα ἄς ἢοο δἰδϊμεῖιν, να]εὶ ὅμως γιἐλίλοπείπμ. 
ψιά. Βἰοπιῆοϊά, δἡ ΑἼβοι, Ῥετβ, ὅοο. οπκ. --- Ὠϊριϊποο πο δάδὶ- 
Βεηᾶα; οἴγ ἘΜΏΡ]ε)ϊ ἀἰοι5 αὐ ΑἾδλο, δοπιρᾶγεβ εὐπάεια δὰ Μεά, 1516. 
Μαι. αἀἁ δον. δθὅ, ϑεηϊεπιΐαπι Ἰοοὶ δὶ δρεοῖδβ, ὩΘῺ Δθδὶ πιῖθ εἰ 
Αεβοῖγί, ἔγαριη, ἴῃ Μυγπιά, ““ντίλοχ᾽ ἀποίμωξόν με τοῦ τεϑνηκοότος 170» 
ζῶντα μᾶλλον. "᾽ ὰ δ, : 

οὐδ, » [πυϊϊαῖυν ΑΘβο ]} ΜΠ οοἰείαα ἀρᾷ δια. μΡ. 495. ἄλγος 
δ᾽ οὐδὲν ἅπτεται γεχρῶν, ἀτιαε νεῦρα ράδι}}ο αἰϊιεν οεἰϊαὶ ΡΙαδσοι, Οοηδοῖ. 
δὲ Αροϊ]οά. ν. 1τορ9. Ε΄ ἄλγος γὰρ ὄντως οὐδὲν ἅπτεται νεκρῶν. δόσει 
γὰρ ὄντως ἵρδε πιρρίδενϊξ ΡΙυατοαδ, τξ δθηδυϊῃ8 ονλάεγεῖ, ϑορᾷ. Οεά. 
(ΟἹ. 955. θανόντων δ᾽ οὐδὲν ἄλγος ἅπτεται.“ 810 πιιὶ 414. 

οάγ. πολλῶν τὸ Ὑγεκεῖ, Ὑἱά,. οὐ ν, 181. ΜΜομὲ, -- Ἑδάδσω εἰ 
οοπϊεοίωτα [μερίηρ. δὰ Μεά, 1ο6. 3» ὼ 62. -- δεὰά ῥχδῦξ. ' 



λυπρὸν διάξω βίοτον" ἄρτι μανϑάνω. 
960 πῶς γὰρ δόμων τῶνδ᾽ εἰρόδους ἀνέξομαι; ὁ 

᾿ς τίν ὧν προρςειπώκ, τοῦ δὲ προςοηϑεὶς ὕπο, 
ΟΝ τ φερπνῆς τύχοιμ ἂν εἰρόδου; ποῖ τρέψομαι; 

ἡ μὲν γὰρ ἔνδον ἐξελᾷ μ' ἐρημία, 965 
: γνναιχὸς εὐνὰς εὐτ ἂν εἰρίδω χενάς, 

966 ϑρόνους τ, ἐν οἷσιν ἶζεν καὶ κατὰ στέγας 
αὐχμηρὸν οὖδας" τέκνα δ᾽ ἀμφὶ γούνασιν 
πίπτοντα κλαίῃ μητέρ᾽, οἱ δὲ δεσπότιν ,. 
στένωσιν, οἵαν ἐκ δόμων ἀπώλεσαν. 970 
τὰ μὲν κατ’ οἴχους, τοιᾶδ᾽ " ἔξωϑὲν δὲ μὲ 

960 γάμοι τ' ἐλῶσι Θεσσαλῶν καὶ ξύλλογοι 
΄, ψυναικοπληϑεῖς" οὗ γὰρ ἐξανέξομαι 

λεύσσων δάμαρτος τῆς ἐμῆς ὁμήλιχας. 
ἐρεῖ δέ μ᾽, ὅςτις ἐχθρὸς ὧν κυρεῖ, τάδε᾽' 9178 

Ἰ, 

948. γρὴ οπλπεδ. ϑεὰ Ρχοοι Δα ίο, τεροπεμαμῃ χρῆν, φρόσέοδαι, 
ᾳυοὰ τεοὶε γεχϊπμξ Ἰαΐεγργειεθ, (οηβ, Οτεβὶ. 1ολϑ, ζῃ» ἐχρῆν» σ᾽, ὁ 

οὐκέτ᾽ εἰ, εἰ εἰς σοχτῖρίι ΕἸπιθβεῖα8. δὰ Ἤεγδοὶ, 950. 86:8. ἀς σου[ιεὶδ χρὴ 
εἰ χρῆν. Μίῶοπκ. -- Μιὰς δὰ νυ. ὅ8οι τ ᾿ 

949. ἴϊὰ Β, Ὦ. ΕἸ. 1,485, Μαῖῖβ, Ἦδρεῖ ΑἸάι6 μαγϑάγων, αποᾶ 
γυΐρο εὐϊϊαπι εβὲ, βεά οοχτυρίο, ἄρτι μανϑάνω δἰπλεσ νάγβιτα οἷδπάϊι 
ἴηι βδοβ, 1295. Διόνυσος ἡμᾶς ὡλεσ᾽ . ἄρτι μανγϑάνω. Μιυθρτανῖτδ σου- 
ες διάξων ---- μανϑάνω, οὐδεαιεηῖς Ὑγακεβεϊϊο; Βέπα φιυίάεμα, πεῖ 
ΧΩΕΪΔπ|8 δαϑεῖ δἸίεσιια, Μεά. 1οὅ2, σφῷν γὰρ ἐστερημένη «Δυπρὸν διάξω 
βίοτον , ἀλγεινόν τ᾽ ἐμοί. Ἄοπκ. ᾿ ᾿ 
δ, Ψαϊρο Ιερίϊταν, ἂς ἰὼ ΑΙάϊπα, ἐξολεῖ μὴ, Βεροξαῖϊς ὙγαΚοβεΪ ἄτι 

ἐξελᾷ μ᾽ εχ Β. Ἐ. Ρ, ΕἸ. 1,850, ϑεφαθηιθυ8 Οαἰϑέοσαϊο εἰ Μαϊιβίδθο 
ῖο πε. ΠΣ δε, 

957. κλαίει ΑΙὰ. δεχῃσηεῖθιι5 ἐἀπομίθυ8 ὑϑαι6 δὦ ΜΏδβρν. απ εχ Εἰ 
Ῥ. Τι48ς. γεδβιϊϊτυῖς χλαέῃ, χιοά οοιτέχεγε Ῥογίῃβ, Ἠεϊδκιπθ, εἰ Τυνν α8. 
Βυβ]αποιίνσια ροβιι]αῖιν ροβὲ εὐτ ἄν. Ὠεῖμάε εἸ]!ρδῖα νος δοῦλοι ποῖαξ. 
ϑοβδοΐεσυβ δὰ Βοδβ.' ΕΠ]. Ρ. γὅ. εἰ Οχοη δ οσοπδινιοϊοηθ ἱπδεαπεηία 
γεγ 1 ιἶο, σΟΠδι185 δπηάετῃ ΠΡ γῖιπγ, ρΡ. 1529. Ἴϊοπε. --- Αἱ δες ποι 
Ῥοίϊεδὲ ε"}}0 618 τ δι, ᾿ ᾿ 

96ο. γελῶσι ΕἸ. 1.886, γ᾽ ἕλωσι ΑἸά, Ἐπιεπάανίε Ῥοτῖα5 ἐλῶσι, τεοῖο, 
οὭσ 611 Γπτυταπὶ Αἰϊουτα γοτθὶ ἐλαύνω, μτο, 40ο ἀξοεθαπς 7Ζομεβ ἐλά- 
σουσι. Ἑὰιάλ συπὶ γακεβεϊάϊο γάμοι τ᾽ γῬτο 7άμοι γ. οπέ. : 

οὐδ Αεδβοῖ. Ῥειβ. 126. γυναικοπληϑὴς ὕμιλος. ΕἸ. οὐδὲ γὰρ ἄνε-- 
ξομαε.. Ἐχεταρῖα εὐιιδάθπλ δισυσίυταθ ἀεαίπιυδ' δά Ηὶρρ. ὅ84.. εἰ ϑορῖ- 
ἘΠεοῖν. 1το28. Ὥοπκ. ἷ 

965. Ρεζνετβὲ ἱἰηϊεσρπηριηὶ αυϊάαπι ἐρεῖ δὲ, μ᾽ ὅστις ---. Ἐπ56ε 
ἐρεῖ μὲ αἰοεέ 416 πιθ, τὲ Ῥαρυΐ,.. αὐϊάεα ἱρμοναηῖ, εϊηἦθ οἵωπεδ 
μβαρεὴξ χυρεῖ. Νοὸὴ ἀπθιιανὶ εἰπουάδτο κυρῇ, 861}, 5ιράμάιο ὧν, 
υΣ Ηρ. 429. ὅτῳ παρῇ. Ὑιὰ Ἰηΐ, ν. 909ς. δίοπξ. --- Ἀεοιίτν δοϊδκεῖ, 
οἱ ἀυριιαδδεῖ, Νδπι χυοὰ τεροδιΐς, χυσ ἢμμπς δεδιιπλ ργδεθεαῖ, ᾿ς φεξ 
γξδὶ ἐπέπεοσ ζμεογίξ., αἰϊο τι εδ86 ραϊεῖ, Νεχιια οπιΐδδιι πὶ ἱπ 1} ἔοτ-: 
τηΐα ἂν ἀϊοὶ ροῖΐεδῖ, αινὶδ δάὐδδταπι δ] δπὶ Υἱπὶ ᾿ϑθεῖ, ἀπᾶπλ οπισβημῃ :. αξ 
οἱ ὀπιΐεδυσῃ οδὲ, πο ροδεῖὶ ργο, δά ἀιῖο πιιπιεγανὶ: 



λ Ἔς --- 96 --ὄ- 

. ἰδοῦ τὸν αἰσχρῶς ζῶνϑ', ὃς οὐκ ἔτλη ϑανεῖν, 
Ὁ6ὅ ἀλλ ἣν ἔγημεν ἀντιδούς, ἀἁψυχίᾳ 

τς φέρρευγεν ᾿᾿Αιδην" κάτ ἀνὴρ εἶναι δοχεῖ; 
οὐ στυγεῖ δὲ τὸὺς τεχόντας, αὐτὸς οὐ ϑέλων 

ϑανεῖν. τοιάνδὲ πρὸς καχοῖσι κληδόνα 6 980 
ἕξω" τί μοι ξὴῆν δῆτα κύδιον, φίλοι, 

970 καχῶφ χλύοντι, χαὶ χαχῶς πεπραγότε; 
στροφὴ α΄: . : ἢ 

ΧΟΡ, ᾿Εγὼ καὶ διὰ μούσας ἮΝ 
κιχὰ μέτάρσιος ἤξὰ, καὶ 
πλεῖστον ἁψάμενος λόγων, οϑὅ 

ἷ κρεῖσσον οὐδὲν ᾿Ανάγκας, ᾿ 

97ὅ ᾿εὗρον" οὐδέ τι φάρμακον 

᾿οδθ. ᾿Ιπτεττοραιίομοπι; 4πδ6 ἴμ᾿ οεἴετῖβ ἄερεξ, ἀΔΠάπης Τι2ς. Ὑ)ακεῖ, 
Μαιὰ, Οομπέεγ. Ατῖϑὲ Εᾳ. 5807. Κατ ἀνὴρ ἔδοξεν εἶναι, τἀλλότρεον ἀμῶν 
ϑέρος. ὍὯε μος πδιι τοῦ δοκεῖν νἱάεπάυβ Ὑαϊοκεωδεσῖυβ δὰ Ηρ. 462. 
χυὶ εἐχρομϊτ μὲν προσποιεῖσθαι: ἹΜ ἢ ἐὶ ᾿ ᾿ 

969. κύδιον. Ἠδης τοσεπὶ ἀρμοϑεῖε Ἡ εΥομΠδ., .Ἰπιεγργεΐδυα χρεῖτ- 
τὸν, αἱρεξώτερον ; Θχιάι εἰἰαπὶ ἰαὰ Απάτοπι, 640, κύδιον βροϊοῖς Πένητα 
χρηστὸν, ἢ κακὸν καὶ πλούσιον Γαμβρὺν πεπᾶσϑαι. ἔξ δῖπο δαῖτα, αἱ 
ΟΡΙΏΟΣ ,), τιδι18 ε]}5 ἀρὰ Νοβίγῃπι ἀείομαδιπνῦ; πεαιΐδ “1118 παυϊαῖϊίοηα ορῦβ 
εδὶ, Οοριίαθαπι δ᾽απδμο ἀθ δουϊθεμάο κέρδιον: ἴῃ ξαμάθπι δυβρίοϊομεπι 
ζηοϊάϊ 1. Ταῖε. Οοη]εοῖς ΒΙσπαβε!ἀϊὰ8 τύ μοι ζῇν δῆτα κέρδος ἦν, φίλοι 
“-τ αὐ πὶ Αδβοῇ. Ῥγοπὶ, 772. Τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῇν πέρδος; Μεὰ. 145. τὲ δὲ 
μοι ζῆν, ἔτε κέρδος ; 704. τὸ μοι ξὴν κέρδος; Οεϊέχῃπι Ηπϊ τεξεστιαὶ 
Οτεροσ, ον. ἂς 161, Αδι, ρ. 46. ὦ. Κῦεη. (᾿ 110. οα. δὲδαδξ.) τὰ 
συγκριτικὰ ἀντὶ τῶν ἁπλῶν παραλαμβάνουσι. βεὰ ἴὰ πόδῖρο ᾿ νεσβὰ τεοῖς 
γα Κεῖ, δα αι Πρ ἢ ἀποθανεῖν. 1 πΕ." -:- κέρδιον ἐδ εἰΐατι οὈπ]ε- 
οἴατα ῬυΓροΙάὶ ἰὰ ΟΡβεγναῖϊ, ογιῖ. ρ. θδ8δ, 3} ἃ 6 ἵ. 
τς 971. δλπο βιγσρἕδπι εἰ δαϊἰδτορμβᾶτη δαθεῖ δίορδευβ Ἐχς, Ὕ ΠΙν Ῥ. 
1206. εἰ ζιδἴϊη15. πα πλετὶβ ρηΐονα σοηνοτῦς. ἀτοῖι8. Νρίαὶ Θομοῖ. ᾧ στοιητῆς 
διὰ τοῦ προσώπου τοῦ. χοροῦ βούλεται δεῖξαι ὅσον μετέυχέ τῆς παιδεύ- 
σεως. οπά. --΄ Οἴν. Ηοταῖ, Οὐ. 1., 8, 17. Ὁ}ὲ[᾽ δαπήεπλ δεμιαηιαπι 
ΕΧΡυ βδᾶπλ, δ6ι τῆι]τὺ ΔΠ116Ρ ἜΧοσηδίδη Ἰωγθηΐεβ, 777 ὦ δ ἐ. 

972. ἴϊια τεοῖα Τιαδο. ΑἸ, Ἡόγν. 1. εἰ ΒιῸΡ, [Ια ἤετν δι ἤξα, ᾳιυοὰ 
" χἰθην ἴὰ τε] φηΐβ εδὶ δαῖε Βαγυρβ. χαὲ- περὶ, μετεώρων ἐφρόντισα " οἷσν 
ἡστρολόγησα, καὶ ὁρμὴν ἐπὶ τούτῳ ἔσχον. 8.}")ο].. 
- 975." Πα νυῖΐρο: πλείστων. Μ585. Ἰἴμαδο, δεᾷ πὸ ορβ, φδὲ ορίϊπης 
σοηρηιαῖ πμεῖγα. γα 4. ἰδοιομα Αἰάϊμα πλεῖστον. ἂς Ἰεῷα τυϑγβιῖσι, 6 

τ λρμες δες βίγορθα ριδεοῖριιβ οοπδῖδῖ, δοιϊροὶ δὰ Ηΐρροὶ, δθά, γ5. 
ἉΜοπῖ. ᾿ Ν᾿ ' 

975. Οοτιρις οἰϊαι 5610], δὦ Ηξο, 12157.0 Νοῖοι. Μωγανίπδ: 
»δανίσι. Οὐοηδετναῖδ αἱ Ἠλεμπιμ, ΤὨμγδοῖδε τβοπΐοα,, ἰτδάϊὶ δόοῖκο. δά 
Ἠεοῦθαθ. Οὐϊἀᾳιμα Βυ75 ἐπενέϊ, Ἐπνὶριἀε5. μΒαυὰ ἀμ 16 τεδβριοὶϊ βοσὶρῖα, 
ἀίιιδθ δια εἰ Ρ]λίοηὶδ δεῖαϊα Οὔρῆεο {ἰρυΐ δοϊεραθὶ, Ὑι|4, ἀε Ἐερυβ. 

10 Ρ. 595. εὰ, Β.“Φ“ Μοπᾶ. ---- Ῥτᾶς αἱ Ἐπιλρί ἀε πύης τεβρρεχὶ τὰ 
δέν σαν αἰπυχη,, 4πι86 ᾿ρδίιι8 δεϊδιδ βιὰ τελστών νεὶ χαϑαρμῶν γε] ἄκε- 
σμῶν νόσων ποιαὶηθ, δ αἱλ Οὐρβεο, δ αἱἱδ Μυδαθο δάδοχ: μία οἰχοιπ,. 

! 

ω 



Θρῇσσαις ἔν σανΐσιν, τὰρ 
᾿ρφεία κατέγραψεν , 

γῆρυς, οὐδ᾽ ὕσα Φοῖβας ..4σ-. 990. 
, αληπιάδαις ἔδωχεν ρον 

40 ὀὀφάρμαχα πολυπόνοιῳ 
'ἀντιτεμὼν βροτοῖσιν. | 

' ᾿ἀντιστροφὴ αἷ. 

μόνας δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ βωμοὺφ 
ἐλϑεῖν, οὔτε βρέτας ϑεᾶφ 99ὅ 
ἔστιν, οὔ σφαγίων κλύει. .... ." 

οδ5 μή μου, πότνια, μείζων 
ἔλϑοις, ἢ τὸ πρὶν ἐν βίῳ. ᾿ 

4ετεδυοῖαγν ὕὐομειῖο Ῥαδεεουΐυπλ ἃς Μουεδοῖ. ορετγΐδιν ἀϊεδεγεοΐοτη δ56: 45. 
φάϊεϊουϊδ διλε, αιιβδοπίος ςετῖθ 1.10. ΙΧ, “ο, ὅο.. Ρ». γ68. ὃ δὲ φρεὺς, 
ἀϊοῖε, ὑπερεβάλετο ἐπῶν χόσμῳ τοὺς πρὸ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ μέγα ἤλϑεν 
ἰσχύος, οἷα πιστευόμενος εὑρηκέναι τελετὰς ϑεῶν καὶ ἔργων ἀνοσίων κα- 
ϑαρμοὺς νόσων τε ἰάματα καὶ τροπὰς μηνιμάτων ϑείων. ᾽ "ἐφ" 

976. Ψυϊβο. Θρήσσαις. 1,60. Θρηίσσαις. Ουοά κιἰἰηεὶ «ἂ τὰς Ρτὸ 
ὥς πειινραίηπι, διϊβοιεηῖ ποῖδλια δὰ Ηἷρρ. 8570. Ὥϊοπὲ, -“- Θράσσαις 
εἴ χοῦχ. γᾶρυς Μουλὶϊ ἰηνεηία δαπῖ, ποεοίεηῖΦ γᾶρυς πἰπιὶα ΤὨοΥἹολεὶ 6680; 
Ῥίδεβεγιῖ πὶ ἰὼ τρεῖτο ΟἸγοοῦεο, Θράᾷσσαις δαϊεπι, ἰδμίαπι ἀθεθθα ὧδ ρον", 
Ἔἰσαλ ΟΥδι οεμλ ἀεοοδὶ, οἱ δὶΣ εἴτι νυ] δε, 

978. γῆρυς νυῖϊρο. Ῥετὶρμιχδεῖς εεὲ Ὀρφεία γορὰς ΒῸ Ὀρφεὺς, ςὰ» 
πο βεπετῖς ῥ] τίμα ἀεάέπχιοε ἐχετυρῖα δὰ ἩΪΙΡρ. 794. οπὲ. , 

079. ᾿ἀσκληπιάδαις Ἐ. ΕἸ. Ρ, εἰ ἰϊὰ Τιακοοτίδ, πἷδὶ ἀυοά νἱίοερ 
παροὲ ᾿“σκληπιάδης. Οειειὶ ᾿“σχληπιάδαισιν, Ἠεϊπάο ἔδωκε Μαερτ, εἰ 
Οαϊδέ, ῥγοὸ νυϊραῖρ παρέδωνδ, δ 116 Αεεου ]δρὶϊ σομευὶ! ροῖεει Ἠδϑπλεῖοσ. 
Ἰνπδῖις δὰ Ατῖδι, Ῥιπῖ, ρ. :θ4, βεχ, Ἥοπκκ. -.-- -Οοά, ΕἸοτεπῖ, πο 
“Ἡσκληπιάδαις Βαδεῖ, τὧὐ ἰηάα ποϊδιιπι εοὲ δρυὰ Μυερτανίυτα, δεὰ ᾿4σκλη» 
πιάδης, ἰὰ εεἰ Ασκληπιάδῃς » Ὠοϊδηϊο Ι,οπϊΐϊηρ. οὐ Μοά, 49. εὶμάο ΄ 
βοεῖρεὶ ἔδωκεν. (Οδείεσυτα ἐἊ μὲ ρἰγοομεὶς υἱήθ πα ἀϊερυϊενίς Ηέτ-- 
χΔΏΏ, ἰῃ ΕἸεπηεηῖ, ἀοοῖν, χεῖρ, Ρ, θὅ1., Κ᾽ δεῖ. “- Μαιιβίαο. ἰὼ οοὐ, 
ΕΊοτ. εθεε εἱὲ ᾿σχληπιάδησιν. ἭΝ 

981. Αεδοθ, Αρᾶτὰ, 27, ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκορ. 
Β'ῖο Οβοερὶι. δ5ὅ7. ζΐκος τομαῖον ἐλπίσασα 'πημάτων. Ἐπτι Απᾶν,. 1Δ1, 
“ἄχος τῶν δυσλύτων πόνων τεμεῖν. υαἰοὶ 5680]. τεμεῖν. ἀπὸ τῶν ῥιζοτο- 

οὐντων ἢ μειαφορά" ταμεῖν οὖν ἀντὶ τοῦ εὑρέσθαι. [ιΔ. «ἁ Ριπὰ. 
γι8. ΙΨ, 896. Σὺν δ᾽ Ἦλαίῳ φαφμακώσαο᾽ ἀντίτομα στερεῶν ὀδυνᾶν͵ 

““ῶκε χρίεσθαι, Ἰοΐεγρτεα Οτδξοι,. ὠντέτομα δὲ εἶπε τὰ ξιφάρμακὰ, 
φατὰ μεταφορὰν τὴν ἀπὸ τῶν ῥιζοτόμων. Ἠΐϊδ. οἰϊδιὶΦ διρηϊεῖνδ -δἀ)εἷξ, 
»οἀντίέτομον φάρμακον «δὶ. ἰὰ τεπιεάϊητη ααοά δεραῖιν εἰ Ῥαγδῖιτ, δῸ Ῥτδθ- 
Ῥεῖησ αἰϊοιὶ δάνεγοις τωοεδὶ ἀοϊοτες εἴ τα: δὰ σπαᾶπὶ εἰγπλοϊορίαπι τὸς 
δρεχίβεε ἘΠπτὶρί ὁπ ἰὼ ΑἸοεδι μα την ηϑῖ. Αδεα]ἕμα Ῥογίυδ.ς. δ: δ} 1} μαρεῖ 
Ἡἐεογοϊήυδ νυ. ἀντίτομογν. Ὑιά, Ἀπμοκεῶ, δὰ Ηοπι, Ἡγπιο, ἰω ὅδε. 219. 
ῖῖοπξ. --- Αἀἀε ΑΡτεβοῖ. Αηἰπιδάνν. ἴὰ Αὐβοῦν]. 11. Ρ. ε58δ, εἰ ΜΙ1- 
βΟΒεν!. δὰ Ἰοοῦτλ Ἠοσηεστίουπι Ρ. 177. 7} ἐδ, ᾿ 

985. Νοῖα ]Ἰοοιτίοπεπι μείζονα ἔρχεσϑαι, δαόνίογαηε δφα, ϑϑ᾽τλ] ον 
ὍΜεά. ὅὅο. Βι. Ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν ἔλθοντος εἰ τε.. 6δά. εἰ δ᾽ ἅλις 
ἔλθοι Κύπρις. ᾽ εἴ. Ὁ τὴν τον ἀν 
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καὶ γὰρ Ζεὺς ὃ τι νεύσῃ, 
σὺν σοὶ τοῦτο τελευτᾷ " ᾿ 1000 
καὶ τὸν ἐν Χαλύβοις δαμά- 

9900 ζεις σὺ βίᾳ σίδαρον" ΄' 
δ φ» 3 ’ 

οὐδέ τις ἁποτομοῦ 
λήματόρ ἐστυν αἰδώς. 

στροφὴ δ΄. 
καὶ σ᾽ ἐν ἀφύχτοισι χερῶν 400ὅ 

ἀὴρ οὶ εἷλε ϑεὰ δεσμοῖς" . 
996 τόλμα δ᾽, οὐ γὰρ ἀνάξεις πότ᾽ ἔνερϑεν 

κλαίων τοὺς φϑιμένους ἄνω. καλϑεῶν σχότεοι 

φϑίνουσι παῖδες ἐν ϑανάτῳ. .΄ 4040 

ον 987. ἴθ 1.160. Α14.. οἱ οππππες δηὶς Μαδρν. φαΐ ἐσ τῖρυς ΜΆ8, Β. Ὁ. 
ΕἸ.. ἀεάϊι γεύσει, δεζαεοιδης. πρετῖ5 εὐϊϊουῖ θῶ : ρέγρεσαπι, πὸ ΟΡἕΏΟΥ. 
νεύπῃ εοὲ δι ρ) ποι δοιδῖῖ, βιραυάϊϊο ἄν, ἀιιαπι σοπειτιιοιομέπε δϑορίυ 
αἰκἰρι, ϑοβοϊιδβία βεπα δοιραταὶ Ἠοπιεν, ΠἸϊαὰ, Α΄. 826, οὐ γὰρ ἐμὸν πα- 
λινάγρατον, οὐδ᾽ ἀπατηλὸν, Οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, δ᾽ τε κεν χεφαλῇ κατα- 
φεύσω. ον ἕ. --- Ετταιῖ, ἂν Βα θαι !ϑπάππι ρυΐδηδ: ν, α ν. οὐδ. 
ενν 989, ΑΙΐὰ ἔοσπλα Χαλυβες οχίας ἴὰ Απδ.Ὰ}}} Ργοπι, ζάο. «Δαιᾶς δὲ 
χειρὸς οὗ σιδηροτέκτονες ἸΝαίουσε Χάλυβες, οὖς φυλάξασϑαί σε χρῆν 
ἘΠ᾿ βαρεῖ χυϊάειλ ποοῖεν ϑοβοϊίαδῖα Χαλύβες, υπάς, ρμυῖο, Βανποβίιιδ ποὺ 
σαοηϊῖο Ἰεοεῖοτε εὐϊάϊι Χαλύβεσσι. Ὑεῖεγετα βουριασγαχω γοάυχὶς ΜΒ ρ ταύ. 
Μιὰ, δρδθβεπλ, δὰ (211, Ἡ, 'ἴπ Ὠΐδη, 6ο. Αὔγεβομ. δά ΑἼδοι. 1. ρ. χϑ6. 
ἘΠΠ5]. αὐ Ἠεῖξοϊ. 106, οπέ. ' 

890. δαμάζεις οὐ βίᾳ Αἰάιε, δοιταριεῖα παῖα 6 εἰμ πταάῖης Πἰξετα- 
τῦῃ ΟΥ̓ εἰ ΟΥ, Βαγπεειιδ διυρίεχι εἰ επλοπἀαιϊΐοπεπι Οδηϊεινῖ,) Νον. 
ἄμοῖ. ἱν. 19. δαμάζει σου βία. Ἐεροδιῖς τοπίοτι Μέπορτ, σόγοπι ᾿ςοιοπεπὶ 
εκ ΜΑ5. οπεηῖρυβ εἰ εὐ, 1.466, ον ᾿ Πς 

991. Ἀεάεδδ δὰ ποῖδήη διρτα νυ. 118. 2716πἶ. ἡ , | 
ες 992. Ροϊεβίαἴε) νοοὶβ λῆμα εχρὶῖοαϊ εἰ 1Ἰ]υδῖτας ΑΙοἰεοπδεσῖιδ ἀπὶπι, 
δ Αἴοπποῃ. Ρ. 141. δε. οπ ἢ. ' “ 

νων 902. ἀφύχτος Ἐμδες. μαέ σ᾽ τνυ]ρο. 10 5κ. ᾿ 
995., 80ρ». ΕἸεοῖν, 157. “4λλ᾽ οὔτρι τόν γὶ ἐξ Ἅιδα Παγκοῖνου 

λέμνας πατέρ᾽ ἀνστάσεις, οὔτε γύοις, οὔτε λιταῖς. 101 Βτπιοκῆιδ εἶτα πο- 
Αἰγάπα. ἰοσιπι,. 6ὲ ορίπαϊαν τπγαπιαας δυτηρίθπ) δθς ἐσ Ἠοχπλεσο 1}, (ἢ, 
.“δά9, ᾿ἄνσχεο, μήδ᾽ ἀλίαστον ὀδύρεο. σὸν κατὰ ϑυμόν- Οὗ γάρ τι πρή- 
ξεις ἀκαχημένος. οἷος ξῆος, Οὐδέ μιν ἀνστήσεις. 140 π ἢ, : 
“,͵,Π 906. σκότιος. νόϑος" ὃ λάϑρα γεννηϑεὶς τῶν γονέων τῆς πορης' 
τοὺς γὰρ μὴ ἐκ φανερᾶς, λαϑραίας δὲ μίξεως γεγονότας, :Σχοτίους ἐκα- 
λουν -- δες Ἠδσεγοϊίαο: δἰγα τοῦ 86 9]. οἰϊαὴβ. Ηοπι. 11, Ζ. λ4. 
πμότιον δὲ γείνατο μήτηρ. ὩδῚ εδάστῃ ἔδοτε ϑομσὶ. γε. [ἴῃ Ττο. 4952. 
ΤΑΙΙΒΥΡΙ 5 δἷὲ Οδεθανάταπι ἀδριϊπδίδτ εδ86 λέχτρων σκότια νυμφευτήρια. 
1,45, φϑινύϑουσι. Δὸπκ, ---- ΥἹΣ οτεάδε δἤἦδεο χπειμαθαπι ἐπνεπαδιομι 
«6456, Ἐξ σκχοκέους δὶς δρυτίοβ αἰοὶ ογεάαῖ, Οὐυΐα ἰὰ πε ]Ἰορῖδεβ χυϊᾶάεπι 
'Ῥτβεοθρία. ρεσταυμῖ, Νασὰι αιὰ ἤει 116 δρυγδ, χυΐ εχ ἀπόθὺδ ἱπιπηοῦ- 
ἈΠ Ῥτοογθαῖὶ, 1ρ5ὶ ἱπασαογῖδῖο δα 2 ΣΝότιοι φϑένουσιν, εδῖ αα Οτοὶ 

᾿δσπεῦτας αδομνν. ϑιἰταϊϊτεν Βόρβοοϊεθ ἴῃ Αἰδλοα 516, καὶ μητέρ᾽ ἄλλη 
, μοῖρά κὸν φύσαντά τε καϑεῖλεν “Διᾶον θανασίμους οἰκήτορας. 1ιὰ ϑα- 
ψάσιμοιν βεβηκότες ΑἸ16]. -"» ;. τς Ν 



-. 

ὶ“- τοις 
φίλα μὲν, ὕτ' ἦν μεϑὶ ἡμῶν, ὅς 
φίλα δ᾽ ἔτι καὶ ϑανοῦσα. . 

1000 ,“γενμαιοτάταν δὲ πασᾶν 
ἐζεύξω χλισίαις ἄχοιτινς. 

ο΄ ἄντιστροφὴ β'.. 

μηδὲ νεχρῶν ὡς φϑιμένων 4010 
χῶμα νομιξέσϑω ᾿ 
τύμβος σᾶς ἀλόγου, ϑεοῖσι δ᾽ ὁμοίως 

1005 τιμασϑώ, σέβας ἐμπόρων" καί τις δοχμίαν 
᾿ δέλευϑογ ἐμβαίνων, τόδ᾽ ἐρεῖ", Π 4020ΟΌϑὉ. 

αὑτὰ ποτὲ προὔϑαν ἀνδρός, 
γῦν δ᾽ ἐστὶ μάχαιρα δαίμων " 
χαῖρ᾽, ὦ πότνἠ, εὖ δὲ δοίης. 

998. ἴα 1ιαθο, ἦν γε μεϑ᾽ ἡμῶν ΑἸάυε δοίοτέαπε , ἔξ ἰπ δηϊεῖν, γ. 
1051. προὔϑανεν. Ἡοπκ, --- Οταϊταηι 28 χαΐπηυο οοαά, ἦν τς 

999. ΑἸά5 φέλα δὲ τι --« Ἠοο νεται οοχτεχὶς Βαγμεθῖαδ, χηοπθηῖθ 
Ῥοτῖο. Ἅοπ» ἐξ. ᾿ 

1001, κλισίαι Ὀοῖδ Ὄππὸ ἄς ἐΐογο ἀϊοῖαπι, αὐυοὰ ῥβεῖΐο τατῖπια βαῖϊο 
ἴλεϊττα ε866. Οετὶε χύετα εχ Ρίηᾶατο Ργιῖμ. ἸΥ͂, 152, αὔεις Μαυδβρτανῖυβ 
Ἰοσαπὶ δἷ ἤδῆο διβηιβοαιίίοπεμλ δαείσιιειμίαπλ., πὰ ρ᾿ΐδῃθ δρῖιιδ εδί, 4υῦρρθ 
ἦη υο χλισίαι οπη ϑομπειάενο εἰ Βοακιίο Ὑο], 1. Ρ. 274. ἀο μα ο | 
εχρίϊοανὶ ἀερεθοῖ, Ζῇ ὰ δ ἐς τιον ΜΕ 

τοῦ, δὶς δυρρὶ. 44, φϑιμένων νεκύων. 558. τοὺς ὑλωλότας γνέλῤρούρ. 
ΕἸαχίς, ὧἱ νἱάειην, ἂν Ἠοπιοτῖοο, Θάγεβ,. «4, 400. γεκύεσσ᾽ καταφϑιμέ- 
ψοισι. Ἰοηΐ, Ἰὰς ᾿ἢ ὦ 

χτοοῦ, δ ν. χῶμα νἱδεπάτπα εδἰ ΒΙοσαῆεὶ ἀϊπ8 ἱπ Ο]ο85. δὰ Αεες. 
ἜΒεΒ. 947. εἰ 1τολά. οπῆ." : 

ταρά. 114 1.265, ΑΙά. Ἠετν. 1. οἱ ΒτΌΡ. εὔμβον Ἠξετιν. 2. συοὰ “ν- 
εἰττα, ἴῃ ᾿εχῃ δεπλεῖ χεοορῖιπλ, ΕΟ δῖ Βαγωεβιίυλ δβυδι τ, (πὶ 
ἀδιῖνο σομβίν! ὁμοίως ταοποῖξ Ῥογβουιδ ἴπ Ββυδεοίαγα ποία Νίϑιδ, αι 
ῬΆΒ]1ολ )υγῖδ ἰδοῖα εβἴ δὲ Ηΐρροῖ. 2090. Ἐχ ]Ἰοοὶδ ἴδ᾽ ἱμαϊοαῖῖβ οἰϊδοσ 
Ἐταρην. Ἐπεὶρ. Ἐγεοεμεὶ ἱ, 8, αἱ δ᾽ ἀλλαε πόλεις, Πεσσῶν ὁμοίως δια-.. 
φοραῖς ἐχτισμέναι, ᾿Ἄλλαι͵ παρ᾽ ἄλλων εἰσὶν εἰσαγώχιμοι. Ατῖδι, 1,γεἰδῖν, 
857. Νῦν μὲρ γὰρ δὴ καὶ ταῖσε χύτραις καὶ τοῖς λαχάνοισιν ὁμοίως 
ἡΙεριέρχονται κατὰ τὴν ἀγορὰν ξὺν ὅπλοις, ὥσπερ Κορύβαντες. (Οεἴεταπ 
δηϊπιδάνεγίδηϊ νϑ]πὶ τἰγοηεδ ϑεοῖσε ΟἰδΎ] ΡΟ. εδθε; πιδῖτιιπλ εδὲ εχ δᾶ 
δρεοῖε δηϊ,5ραδιίοὶ ᾿ιεπάεοδδυ] αὶ, ες} Θχεπηρῖα ἱπάϊοανϊξ, Ῥοσδομὰδ ἴῃ 
᾿(δευᾶ. 41 Ηεο. 160. (ρ. 82. εὖ, 4ἄλ6,) Ὑιὰ (ἀαϊδέ, κὰ Ἠερβιδεβῖ, Ρ. 
δ... Μ ὁ κ. ---ὦ οιτν δδὲ οἰου τα δἰ οι τ. ᾿ 

τοοῦ. ]1ιὰ Οαἰδέ, Μαϊ}. εχ Μ58. Β. Ὁ. Ὁεϊοῦὶ ἐχβαΐνων τιθηἄοβα. 
Μοπε. ---- Νιηΐτις πιεηάσβε. Α νία, αἀυδ8 ]Τιανίδδοι ἀπ εραξ, δααυα 
ἐοῖτε ΟΡ] αο 68116 ἀϊοὶ ροϊεδῖ, αυΐ΄ νἱδεσεὲ δορη]οσαχ,, συθα ποὺ ἰοηρθ 
ΦὈεβῖ, ουρὶῖ, δἴαιε εἰπὶ ο4]} 6πὶ ἰωρτε!. Ἠλρεηῖ τάδ ἐμβαίνων «ιυΐη- 
4:96 οεοφά, , " ᾿ τον τῷ ᾿ 

1007. ῬὈ]ετίψις αὐτά, Ἀεοῖε ἀεάεττπε αὕτα Ι,αδαατὶς (εἰ, Βγυ ΒΡδομίυν, 
προὔϑανον οἴοιεε, ἡοπκ. --- αὕτα ᾿ου)θοίμτα αϑϑεομίιβ ἐεξ εἰΐδπὶ Ῥῆγο 
βοῖά. ΟΡεερνϑιῖ. οτῖς. Ρ. 289. 7 δέ. : --»ν- 

“Π χο89. εὖ δὲ διδοίης ἴωλεο. εὖ διδοίης οοι)οίερθαῖ ΤΥτνιιυδ: δεὰ. 
τεςιιδοίπλα δαμῃϊ νυ ]ϑαϊα, 220πὲ, ἜΣ ; ; 

᾿ 8 
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409. “Ὁ 

᾿ς 1010 τοῖαί νι; προςεροῦσι φῆμαι. 
β καὶ μὴν ὕδ᾽, ὡς ἔοικεν, ᾿Φλκμήνης γόνος, 4015 

οςς ἱΚάδμητε, πρὸς σὴν ἑστίαν πορεένεται. | 
ΗΡΑ͂. φίλον πρὸς ἄνδρα γρὴ λέγειν ἐλευϑέρως, 

"Ἄδμητε, μομφὰς δ᾽ οὐχ ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν 
., 4048 σιγῶντ᾽ . ἐγὼ δὲ σοῖς καχοῖσιν ἠξίουν 

ἐγγὺς παρεστὼς ἐξετάζεσθαι φίλος" 4030 
σὺ δ' οὐχ ἔφροαξες σῆς προκείμενον νέχυν᾽ 
γυναικός" ἀλλά μὴ ἐξένιζες ἐν δόμοις, 

ὁ κα ὡς δὴ ϑυραίον πήματος σπουδὴν ἔχων. 
, 4090 καστεψα χρᾶτα, καὶ ϑεοῖς ἐλειψάμην 

; σπονδὰς ἐν οἴκοις δυςτυχοῦσι τοῖσι σοῖς. 4036 
καὶ μέμφομαι μέν, μέμφομαι παϑὼν τάδε" 
οὗ μὴν σὲ λυπεῖν ἐν καχοῖσι βούλομαι. 

᾿ ὧν δ᾽ οὕνεχ ἤχω, δεῦρ᾽ ὑποστρέψας πάλιν, 
1028 λέξω. γυναῖχα τήνδε μοι σῶσον λαβών, 

᾿ἕως ἂν ἵππους δεῦρο Θρῃχίας ἄγων 4040 
ἔλθω, τύραννον Βιστόνων καταχτανών.᾿ 
πράξας δ᾽ ὃ μὴ εὐχοιμι, νοστήσαιμε "γάρ, 

! ἀσι5, ἠξίουν ἀΐσπαπι πιὰ οοπδοδαγχη. 8:16 ΘΡΡ]. 585. Θησεύς τ᾽ 
ἀπαγεεῖ πρὸς χάριν θάψαι νεκροὺς, Κυγγείτον᾽ οἰκὼν γαῖαν, ἀξιῶν τυ- 
χεῖν. Ἥοπῆ. , 

δοῖθι δάεπι ἔετὲ Ἰερί ταν Ὑευβῦν ϑῦρτα 7904. 2052. 
1ο20. ἐλειψάμην γτο ἐσπεισάμην Ὁ. Ἐ. ΕἸ. ἴ366. Ῥτοβδηῖς ΤΎνν μἰο 

Βεὰᾶ τεεῖς 56 ποθεν ταὶ καναιε: ΕἸ είν. δ11. πονϑάς τὸ ̓ λύσα. ἀσκὸν 
ὃν φέρω ξένοις, Ἔσπεισα. Μᾶοπᾶ. --- Οὐἱά δοειίνιπι δα πηφάϊατα ἢ ̓Ελει- 
ψάμην οὐπὶ 1,δεοατὶ πονεῖ οοὐΐοεβ. Νὰ μος χιυίϊάεπη γεγρασα ἔδεε ἰη- 
ΨψΘηΐα8 ἔογιηᾶ τηεάΐα ἀὰ δὴς δἰρηϊβοαιϊοηετλ δή δι, Ἐδοι τ ἴδπηεα 

., δὲς νἱἀεῖον Ὀδαγρατὶ ρουἶϊεδα, ὑξ ποῖϊατεὶ "σαϑ ἐΐδαίίοποδ ζαοῖο, πυλπὶ 
σπέχδεσθαι, χυοὰ εἰς ζοοάμδα ζασετα, ἡδν ἢ ᾿ 

ο΄] 3ρδᾶν. Ψιυΐρο καὶ μέμφομαι δή. Ῥτο δὴ ροευϊ μὲν εχ αιαξῖπον 
ἐοἀὰ, Ιἀ αύμῃπι Ἔχοϊ ἀϊθθδεὶ ῥτορῖες δεχιιδηῖῖίβ δυ]] ρας Β᾽Π}τπᾶαΐπεη ) οοΥ- 
ἑδοιϊόγεα Ἀἀαϊάεγης δή, αὐοὰ Ηἰοσ πλρ] Ὁ ἀεϊετιυδ ἐπ, ὕογάρασα νυ. 1008. 

1ολδ, Αἀάιάϊ γ᾽, ΄αὐδ6 ράτιϊσυϊα ἰὼ Πδς ᾿ἔογπαυῖα δο]επηὶβ ἐεὲ, Οὐ 
μὴν --- γε, ἱπίεγροδβίιο αἱΐο υόοαραϊο, ραδδββὶπι οοουντῖι, γιάεαε ῬΆοεη. 
1658, Οὐ μὴν ἑλίξας γ᾽ ἀμφὶ σὸν χεῖρας γόνυ, Κακὸς φανοῦμαι. εἰ 

᾿ ἰδὲ Ρογβοὰϊ ποῖαπι, ἥἥοπκ. --- Μουκ. εὰ, οὐ μήν σὰ λυπεῖν γ᾽ ἐν, 

᾿ 

͵ 

' 

αδλεὶ γεγο; ὃἐχ 40ὺ Ῥοτδουιῖδ δ} ρδγιοΐατγυπι οὔ μὴν --- Κγ8 }Πποιγανὶϊ, 
7ε οταϊϊϊεγε πείδε δἱι, Γαΐ ἐλ ὲα 6, Οαίῃ πε ἀρίαπι φυϊάεπι ᾿ἰο εβδεὲ χέ. 

 χοάδ., σῶσον Μ58ι 1,466. ἀαἰβῇ, Μαι, εἰ εις Τγεινμἰτταδ, χεοῖδ : οοπ" 
ἴδε νυ. ιοθῦ, 1158. Οεϊετΐ εἰιπὶ ΑΙήο σῶσαι. Μοπὲ, 

1028. [πϊτετρτεϊδίν γγακεβοϊἀϊυς πράξας δ᾽ ὃ μὴ τύχοιμι, δὲ ξαπειεη 
ἑὰ Ῥαΐξίαγ, ᾿μῷ μέϊπαπε πιϊλὲ πο ἐοπέίπραί ρμαΐὶ. δὶς 8008. Οεά. 
(οἱ. 1γοά, ἔπραξεν οἷον ἤϑελε. Αἀάδαδ εχοιηρία χυδὸ ῥτοία!ϊ δαρσγα δ 
ψι 810. γοστήσοιμιε Ρ, ξἔμδες, δεὰ στπεμάοεο. οπξ.᾿ ο Ι 
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. δίδωμε τήνδο σοῖσι προρπολεῖν δόμοις. 
10380᾽ πολλῷ δὲ μόχϑῳ χεῖρας ἦλϑὲν εἰς ἐμάς". 

ἀγῶνα γὰρ πάμδημον εὑρίσκω τινὰς 4046 
τἰϑέντας ἀϑληταῖσιν, ἄξιον πόνου, 
ἅϑεν κομίζω τήνδε νικητήρια "ὃ 
λαβών" τὰ μὲν γὰρ κοῦφᾳ τοῖς γνιχῶσιν, ἦν 

1035 ἵππους ἄγεσϑαι, τοῖαι δ᾽ αὖ τὰ μείζονα 

ψικῶσι, πυγμὴν χαὺ πάλην, βουφάρβια"“ Φ050: 
γυνὴ δ᾽ ἐσὲ αὐτοῖς ἥπετ " ἐντυχόντι δὲ, 

αἰσχρὸν παρεῖναι χέρδος ἦν τόδ᾽ εὐχλεές. 
᾿ς, ἀλλ᾽, ὥςπερ εἶπον, σοὶ μέλειν γυναῖχα χρὴ". 

1040 ᾿αὗ γὰρ κλοπαίαν, ἀλλὰ σὺν πόνῳ λαβὼν 

ἥχω" χρόνῳ δὲ καὶ σύ μὴ αἰνέσεις ἴσως, 4058" 

“44, οὔτοι ἃ ἀτίζων, οὐδ᾽ ἐν ἐχϑροῖσιν τυϑείς, ᾿ 

4 

! 

᾿ς 3029, Ὗαϊρα πρόρπαλον. Οὐδαον φοάά, προςπαλεῖν,. τροὶϊιθ δὰ 
πμταεσοδ, αὐἷᾶ ἴῃ ῥγίίωδ ἀϊροθίας διοὶ ἢἤμδ]!ς δυ]Πᾶρὰ Ἰοπρίοτίδ νοραθιᾷὶ,,. 
δε πυ]]πὶ ἀοσθηΐῃσα, μαρεῖ, ποη μετὶϊρ οοἸ]οραῖαν,. ἘΣ 

χοόο, Ηλβεηὶ 1,δ6ς. Α[1α, πολλῶν “δὲ όχϑων ἤλϑε χεῖρας εἰς ἐμᾶς,. 
4πς εχρεάϊτε τεηῃΐδυς Ψιγὶ ἀἠοοιὶ ΕΠ ΦΡΡΣ Καὶ μετὰ, δυῖ δια, δις γερας 
Οὐοὰ ημμς εὐϊίαπι ἐεὶ σεβιϊιαῖς Μυδρταγίυθ ἐσ Β. Ὦ. ΕἸ. ϑοβοῖ, εἰ Ἰάφπι͵ 
ἀιιδιπι οοπ͵θοίαγα δϑδθουΐι9 φγαὶ Ἐειδκῖμδ. ἤοπ ἢ. --- ΝΟ ἱπαργοβάγεμ, 

στολλοῦ μόχϑου. ῬΙμταὶὶο οαἷπι δα ἴῃ τὸ καΐμυϑ δρίιδ. Οὐδγᾳ Ρτγδοίεσεωτ' 
᾿ς ὅσα πολλῷ μόχϑῳ. ἘΝ ᾿ δοῦν ν 

οἰτοδϑ.᾿ γικητήρια ἀ6 πὰ ταῦϊϊετεν αἱ προσφάγματα ἴα Ἦεο. Ὧ69. 
Το κοι πμδτα Απᾶτ, 1524. νυμφευτήρια Ἐτὸ.. αὐ, εἰ δ)ῖᾳ εὐιδηλοάϊ, 

οπκ. , τ ταῖν, τὰ ες 

᾿τρδά, Νοίυπι ἐδὲ Οτγδεοον ἀϊχίεθα νικᾷν μάχην, νἱχᾷν ἀγῶνα, »ε- 
κἂν ἄεθλον. αἱ Ριαὰ, ΟἹ. 17. δ4, νικῶν δέόμόν, Χο, 1 π, ὟΙ, 5..5.3.. 
ἀναμιμνήσχεσθϑᾳ ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς ϑεοῖς ὁμόσο ἰόντες νενικήρατε, 

, μάτι ἰμιϊας σοπεισιοιο ἐδὲ μυΐῃ9 Ἰοο, Οὐδ 4ἀθ ῥσδεπιὶὶδ σοιϊδμλαὶδ. 
δπάρεὶ Νοδβίδν, βιιπηρβίβδδρ νἱάδίων εχ Ἠοιῆετο 1}, {4 4859. Νηῶν δ᾽ ἔκφερ.. 
ἄεθλα λέβητάς τε, τρίποδάς τε, Ἵππους δ᾽, ἡμιόνους τε, βοῶν τ' ἴφϑι- 
μα κάρηνα, Ἠδὲ γυναῖκας ἐϊζώνους, πόλιον τὸ σίδηρονὼ “ππεῦφιν", 
μὲν πρῶτα ποδώχεσιν ἄγλαἱ ἄεϑλα Θῆκέ, γυναῖχα ἄγεσθαι, ἀμύμονα. 
ἔργ᾽ εἰδυῖαν, αὶ τρίποδ᾽ --- Μοπᾶ. -- ΝοίΔΡΙΠ ον εδὶ οσπδισιειίο . 

εὰ κοῦφα. τοῖς νιχῶσιν »το τοῖς τὰ κοῦφα νικῶσιν. Ἐ}ιβάεμλ οο]]οοδῖο-- 
Ἐ: ΣΉ δῖα ἐχειορία ἐχ ἱταρίοὶϑ ἀεάῖε Ηογπίδππ, δὰ ἀ)80. 1007. 

ῶὲ 5 ΗΒ ΄ δ ἡ ς . 

τοί", ἀτιμάζων 8.0]. 1.285, ΑἸὰ, εἰ εἀ4 4, δηΐία Βαγπεϑίνμι, Οοστί- ᾿ 

᾿Βεπμα αἀτίζων νυἱάεταηι Θοα] ρον εἰ Ῥοχῖιδ, δὲ Ποὺ δοτίριαπι ἐδὶ ἰῃ Εταρ- 

τπεοῖο Μϑι1ὶ ιι)5 ἔαρι]δε ἴς Μυδεα Βιεϊϊδΐοο. 114 ἴῃ ϑάρρ!. 10. αδλ᾿ 

νόμιμ᾽ ἀτίζοντες ϑεῶν, μορεῖ σοὰεχ ἀτιμάζοντες. Ἐχίαι ἀτίζειν εἰἰανν ἰὴ ̓ 

ΒΌΡΡΙ; 865. Ὦμεδ, αθ1. 227. Ὠΐοῖ,, Ἐσαριη. ἵν, Αδεοι, ὙΠῈΡ. 457. Ἐππνὰ. 
545. 80ρ)ν», Οεὰ, (οἱ. 1158. γιά, Πιυμπηκεω, Ερίδῖ, Οτ, 1, Ρ. 9. ᾿"Ὁεϊμάδ᾽ 

Ἀ Νῇ Ν Ἃ 

Ῥτο ἐχϑροῖσιν ὁπιπεθ δἀϊίοηερ Μυδρτανίδηδιῃ «Ῥταεοέάεμῖοι ὀχμῖρεηι αἱ- 

σχροῖσι: αἰϊοτδπὰὶ δρυνανὶϊ πὰ ζοίεχ Β. Τῃ δορῖι. ΑἹ. ᾿χοϑο. ἐοπἔιιδα. 

οιιοῖ αἰσχίστῳ εἰ ἐχθίστῳ: Μοπᾶ, --- Οὐυκίθιον οοὐά, ἐν ἐχϑροῖσι. 

Μαιμῖδε ἐν αἰσχροῖσεν τιϑεὶς τείετεπάππι οεπδοὶ δὰ ἕύχας, πρη 4μ0 

ῳαοτὶσ δοτίοπε τπὶλὲ ἑώγροπι ὅδ56 μωΐσπε,γ οὐ ἰρβιδνίατι, ἀμαηῖΐ ραῖος Δά- 

ΡῚ 

! 
͵ 



ΒΞ 

ποτα 402 δες ᾿ 

᾿ἔχρυψ᾽ ἐμῆς γυναικὸς ἀϑλίους τῦὔχας" 
ἀλλ ἄλγος ἄλγεν τοῦτ᾽ τὴν ἦν προςχείμενον, “ 

1045 - εἴ του πρὸς ἄλλου δώμαϑ' ὡρμήϑης ξένου 
᾿ς ἅλες δὲ κλαίδιν τοὐμὸν ἦν ἐμοὶ χαχόν.. 41060 

γυναῖζα δ᾽, εἴ πως ἔστιν, αἰτοῦμαί ο', ἄλναξ, 
ἄλλον τίν), ὅςτις μη πέπονθεν οἷ᾽ ἐγώ, 

᾿ αώξειν ἄνωχϑι Θῳσαλῶν, πολλοὶ δέ σὰς 
1050 .Ὁ. ἔδένοι (δεραίων, μή μ᾽ ἀναμνήσῃς χκαχῶν." 

οὐχ' ἂν δυναίμην, τήνδ᾽ ὁρῶν ἐν δώμασιν, 1068 
ἄδαχρυς εἶναι" μὴ νοσοῦντί μοι νόσον ,᾿ 

. προρϑῆῇς "- ἅλις γὰρ ξυμφορᾷ βαρύνομαι- 
᾿ς σοῦ καὶ τρέφοιτ᾽ ἂν δωμάτων νέα γυνή ; 

1058 γέα γάρ, ὡς ἐσϑῆτι καὶ κόσμῳ πρέπει. 
πότερα κατ ἀνδρῶν. δῆτ᾽ ἐνοικήσεν στέγην ; 1070 

τπίοῖο΄ ἐχρτοργαυεσαῖ, ἀξ ἀθ μας τὸ 1116). φῃιπι Ηξεγοῦἑ 86 ὀχριγβαγο Ὑὐἱι, 
ὭΟΙ οορίϊαϊ, ᾿ “ ᾿ ᾿ 

τοΐδ, [τὰ ΜΌρρτ, ἐσ Β. Ὁ. ΕἸ. ἴαες, ἀϑλίου ΑἸᾶ. οθδεγνας ἘΠπιβϊ εἶα 
δὰ Ἠετλς]. χ50. αταθὶμαἰιαῖῖς ναπλα σοφά ἀθλίου; ἀϊοετα πα] αἶδδε Ῥοο- 
ἴαπιὶ αυδπὶ ἀϑλίας. ϑοιίοει ἄϑλιος εδὶ δἀϊεοϊίνιιπι εχ εὸ ρεῆθσε, υοά 
διΓρῚ δαρτα δὰ τὸ 125. σῃκ. --- Ροιϊαδ εἰ εἸπδάεπιχ τεγιϊδϊομῖς τας 
Ῥοϊοηεπι υἱϊατεῖ, 

ἰοάά, Ττο, 591. ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται, ἌΓ] απῈ. 
1045. εἴ τφῦυ πρὸς: ἄλλου Μαιιβμίας. ᾿εδοῖο υἱπᾶε αὶ υναϊραΐπι ἤοπ 16» 

Ῥτρθδπάμπλ οοηδερ, 9]Ὦ,ο πᾶ. .--- Οοτγεχὶὶ Ἀἰδιτϊαθ ἐχ ἔσιθιι8 οοὐά, δεηδυς 
Οδιι888. ΕἸἼἸοτ. Α. εἶξε, ψυ]ρο εἴπερ. ' 
τ χοδὅ, συμφοραῖς δι, σοηῖτα ἸΙΡτοταπλ δποιϊονι δῖοι, Εἰὶ. αμ!άεπι 

δηρίᾳ νυ, 41. ίλου γὰρ ἀνδρὸς ξυμφοραῖς βαρύνομαι. βε( ἔοτίκρεε ἰιδεὸ 
γαγίᾶτα στωδϊπετὶε ροοῖα, ἥζοπᾷ. --- Ττεο οοἰὐά, συμφοραῖς, διηριυίαγεπι 
αἸϊψυοι ἴῃ Ἰοοῖα ργδείειε ΕΠπιεϊεῖιβ. αὐ Μεὰ, 54, Νοὼ πιαρηὶ τοίεσι : δοά 
ὨΝῚ ἀ6 πῶο, τὸ ὶρ, πὴὰ]9 δεσπῆο ἐπὶ, ποῆ ρῥτδδίεγδπι ρὶυγλ  6Πὶ, 

τοδά, ποῦ καὶ τρέφοιτ᾽ ἂν -τ-ο; Ὅς Πᾶς ογπιαῖα νἱάθαβ ποίαπι δὰ 
νυ. 498. Οοηϊεοῖϊε ὙΥΑΙεβε! ἀϊπ6 στρέφοιτ᾽ ἂν, ῥτορῖεν ν, 1071. δμεοίοϑθ 
ᾳοϊάθηι: αἰΐεγιιπι νάγὸ βου ρϑις Εν ρι ἀε56. Οοπῇ, ᾿πΐτα' νυ. 1074. ἴρᾷ," Α, 

᾿ γ40. Χρὴ δ᾽ ἐν δόμοισιν ἄνδρα τὸν σοφὸν τρέφειν Γυναῖκα χρηστὴν 
καγαϑὴν, ἢ μὴ τρέφειν. "Ἴ,.εο. δομάτων. Μοπξ. 

᾿ς χο55. γέᾳ 1,886, ΑἸά. οἱ εγν. 1. Μαυϊδιαπι εἰ ἴῃ σεν. 2. "Νέα 
γὰρ ὡς, ἐσϑῆτι, καὶ κόσμῳ πρέπει. εἰ εἷα νῃ]βο, τϑοῖθ φυοδὰ [ἰζεταθ, 

᾿ (οῃβιγιμοεῖο δαΐεπι οδὲ γέα γάρ ἐστι, ὡς πρέπει ἐσθ. κ΄ κι Οὐοηίετας 
ἐχειηρία νερδὶ πρέπειν ἰη δοάεηιλ τιδι)}, οἰζαῖα διιρτα δὲ νυ, 8.8. 1ί χρῆμα, 
κρυρᾷ τῇδε πενϑίμῳ πρέπεις, Μοπ ξ. --α Βοβαείεταδ, χιοά δά Τοαβαπι 
Ῥ- 4:8. οαπίέδοεταξ, νέᾳ γὰρ, ὡς ἐσθῆτι καὶ κόσμῳ, πρέπει, τειταοιανὶς 
Διὶ Ὀιοηγα. ἨΔ]. ἐδ οοπῃρ. νὰ. Ρ, 212, [ἃ οοπιπιεπιογδυδιμα ἀπχὶ 
ἰάεο, υὧὐ ποηδτοπλ, δὶ ἴῃ ᾿ἰδτὶ8δ εδδεὶ 111 δοτίρίια, ἀϊοϊϊοημοπὴ ἰσδριοᾶπι 
Ῥοκίψίανθ, ἡ σοηλιιταγεῖιν οὰπὶ 6, 41.810 βάθεηὶ ΠΥ ΓΙ 

1056, γωϊρο, πότερα κατ᾽ ἀϊδιῶν δῆτ᾽ ἐνοικήσει στέγην ἢ Μῖτα 
ἔδθο νεγβογχπι σοῃδίταοιϊο, υἱεῖς ἴῃ οδιιδδα (αἷξδ6, ιἱἱ ᾿σοιτιρεγείων, πὸ- 

τρα, κρ ἀνδρῶν δή τινὶ οἰκήσει στόγηνν φηοὰ οεὲ ἱα, αἰνυ6. οοὐᾷ. Ἐξπο 

«-» 



: ΄ ' 

᾿καὶ πῶς. ἀχραιφνὴς ἔν γέσιφ' στρωφωμένη 
ἔσται; τὸν ἡβωνϑ᾽, Ἡραάλερμς, οὐ δᾷδιον 

᾿ εἴργειν " ἐγὼ δέ σον προρμηϑέαν᾽ ἔχω. 
1060 ἢ τῆς ϑανούσης ϑάλαμον εἰςβήσας τρέφω; ..." Ὑ 

ἝΝ Ἔ καὶ πῶς ἐπειςῳρῶ τήνδε τῷ κείνης λέχει; 1078 
» διπλὴν φοβοῦμαι μέμψιν: ἔκ τε δημοτῶν, 

ὲ ᾿ς μή τις μ᾽ ἐλέγξῃ, τὴν ἐμὴν εὐεργέειν ᾿ 
ἊΝ ον προδόντ᾽, ἐν ἄλλης δεμνίους -σειτνεῖν νέας". 
1065 κὰςξ τῆς ϑανούσης, ἀξία 'δέ. μοι σέβειν, 

, 3 φ - ὃ,,.,»ν ᾿ Ε ͵ 

πολλὴν πρόνοιαν δεῖ μ' ἔχειν. σὺ δ᾽, ὦ γύναι, 1080 
ἥτις ποτ᾽ εἶ σύ, ταὔτ᾽ ἔχουσ᾽ ̓ Αλκήστιδι. Ὁ 

 μορῤρῆς μέτρ'᾽ ἴσϑι, καὶ προρφήϊξαι δέμας... 

αἴμον" χόμιξε πρὸς ϑεῶν ἀπὶ ἀμμάτω. ΄᾿ 
1070 ᾿ χυναῖχα γήνδε, μή μ' ἕλῃς Πρημένον" " 

"δοκῶ γὰρ αὐτὴν εἰφορῶν, γυναῖχ ὑρᾶν «086 

τ 
- 

φιΐάεπι τετίον τὸ δοιϊρδογὶς Ἐ αν ρἰΔ66, πότερα μετ᾿ ̓ ἀνδρῶν δῆτ᾽ ἐνου- 
βήσει στέγην. ρὸν τας ὁ “πὶ 

1οδο. δυβαυάίπιν, τὶ γὶίβοιὰν, γτδεροοίεία. ἀμφὴ, μιίο εἰ ἰμῆτα τ. 
Χο790. Μοπξ, --- Οαδεὶ πρυμηϑίαν τινῦρ ἔχειν 'τιοῦ “οἷς οὗγαπι, αἰϊ- 
αἰετμα λαδεγε ὶ ἐλ ρο ὁ ἢ . ἜΣ Σ 

Σοθα.. ἀπάται φογτιρῖε εἰς ϑάλαμον βήσας: εἴ μοα υἱέίππι εἀϊίριαι 
ατὶς Μιυερτγανιαῃ} οσοιρανεταῖ, 15 ἀεάϊε ϑάλαμον εἰςβήσας, φαοᾷ Βαθειϊ ᾿᾿ 
Β, Ὁ. ΕἸ. Εταριῃ, 1,885. φιοάᾳια. σοηὐεοαγαῶς Οαπίετυβ, Ὠαροτξιδς 8}}}. 
ἸΝοίϊδθιπας ἐνομος δοτίδίυπι. βῆσαε; σιπὶ σομιρθϑὶεῖδβ ἡ ̓θρεῖνε οἰδοίβοοτο: οἱ 
ἴω Μεά. 215, “4 γιν ἔβασεν “Ελλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον, " ἸέεἸ..16ὅ.. εἰς δὲ γοῆαιν 
ἐξέβησέ σοι τάδ᾽ ἀγγελοῦντα, Ογοὶ. 4δά. Κἄπειτα .μαὶ σὲ, καὶ φίλους, 
γέροντα τε, Ἱγεὼς μελαίνης ψοῖλον ἐμβήσας. σκάφφς, “4ιπλαῖσι κώπαες 

, τῆσδ᾽ ἀποστελῶ χϑονός. Ἠοπιει. 11. Ζ, δᾶλ, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβη 
ἀλεγεινῆς. εἰ οἷς ραδδεῖτι, ήοπ ἢ, : 

᾿ς ἴοῦι; (οτωροοίϊππι ἐπεισφρεῖν ἴπ΄ τὰ δἰ ΠῚ δάμίμεῖ Νοεῖεν ἘΜεόε. 
χοῦ. .4λλ ἦλθ᾽, ἔχων μοι μαινάδ᾽ ἔνϑεον κόρην, «Πέκτροις τὶ ἐπεισέ-- 
ρησε. Οοπίεν εἰΐαπλ στο, Εις 1267, Ἔτ᾽ ἐν γάλακτί τ᾿ ὄὃντι᾽ γοργω 
φεις ᾿Επεισέφρησε σπαργάνοισι «τοῖς ἐμοῖς Ἢ τοῦ Διὸς ξύλλεκτρος. ἘΣΧ- 

φουῖ Ηοδγοβίις ἐπεισφρήσας " ἐπεισενεγχών. εἰ εἰσέφρησεν " ἜΤΟΣ, 
Ἡσ)}05 νοσαθι} ἀχεοπρα 6 δο]πία οταϊίομα οἷταῖ Ψὶν ἀοοιι9 ἴῃ Ἀ{Πες. ΟΡ. 
Ὗ. γ. 29... εὲ 6 Νοδιστὶ Ττο. 647, Αὐτίδι, Ψερρ. 802, ἐπείσφρω εἰ τῷ "χεῖΐ-- 
“γῆς ἴμαδε, Μοπᾷ,. --’ Ἐχ Πὶδ ἐχοπιμ}18 ραῖες (81 δε Ἰόσαπὶ ἀὰ ᾿'Γτοδῆ. 
Θθέ., χιυΐ πἀδὰπὶ γορθὶ φρδὲν οὰπὶ δι}18 οοτωροβίτῖ8 τχαριοῖο ἱητετάϊχις, 2» ἃ οΥ. 

χοῦ5. Ψ|άς ἔμρτα νυ, 446. ἀξία δό μοι Τιμῆς, δὲ χυδε 101 οΒδεγνδία 
᾿δυπῖ, Ἠ [; πἢ. Π : : ᾿ 

1ο67., ταῦτ᾽ ΤιΔεα, ΑΔ. εἰ δεᾳᾳ. πιῖτὰ οοηῃδιδηῖδ, ταῦ Μαδρν, Ὁ αἰ, 
5115 Μλιιίδεις μαρεὶ ταῦτ᾽ φαίδης, ρσοιιῖ Ἰδερεμάππι τηοπαὶς Αεπιϊϊιιι5 
Ῥοσίιε, δ μανιϊοϊρίο ἐὰπὶ ἔσϑε δάμιδίιο τι, δὰ Ηῖρρ. ὅοά, Μοπξ., 

1οθ8. «, ἤοτα. Οἴγεδ. 4΄. 7γ96. δέμας δ᾽ ἤϊκτο γυναικέ."“ Βανη δ ἐπ. 
᾿ς 2070, ἠρτημένον Τιαδο. χυοά πιαῖς ργοβανῖ ὙὙυγνι. Ὑγαείεβεῖ- 

ἅϊμιο εὐϊάτὶ ἐὐθο τοροειῖς ἕλῃς ἡραημένον, ἘΚ Η ἤξρυϑ Ῥεέτροσδηι: (σοί, 
Φαρα νυ. τοῦθ, μῆ νοσοῦντί μοὶ νόσον Προσϑῇς. Μοπξ, Ὡ 



ἐμήν" θολὸΐ δὲ καρδίαν" ἔν δ᾽ δμμάτων 
, πηχαὶ κατέῤῥωγασιν'" ᾧ τλήμων ἐγὼ, 

« , , - 4 “« 

«ἧς ἀρτεο πένϑους τοῦδε γενομιας πικροῦ. 
1075 -ΧΟΡ, ἐγὼ. μὲν οὐχ ἔχοιμ᾽ ἂν εὖ λέγειν τύχην» 

. 3 Υ τ - Ὥ , 

ἮΝ χρὴ δ᾽, ὃςτις εἰσι, καρτερεῖν ϑεοῦ δόσιν, 1090 
ὮΡΑ. εἰ γὰρ τοσαύτην δύναμιν εἶχον, ὥὧρτε σὴν 

εἰς φῶς παρεῦσαν νερτέρων ἐκ δωμάτων 
γυναῖχᾳ, καί σοι τήνδε παρσῦναι χάριν. 

1080 44, σάφ᾽ οἶδα βαύλεσϑαί σ᾽ ἄν" ἀλλὰ ποῦ τόδεχ. 

᾿ 107λ. Ἠδργομὶπε, ϑολῶσαι" ταράξαι, σκοτίσαι, Ἰάεμι ἐπιϑολοῦσι" 
ἐπισκοτοῦσι, ταράττουσι. Ψετῦππι ἀετίναιιν ἃ ϑόλος, φιοά ἱηπιϊοτρτείδη- 
τὰν, τὸ τῆς σηπίας μελὰν Ἠξεγε!. Εἰγεέμο!, Μ, δαϊά, Ζοματ, εἴ δἴ1ὶ ατδπε- 
ΖηΔΙΪοΙ, Οδίενιπλ Ἐυμμοὶ. Μ’ Ρ- 790, 10. τεϑολωμένος --- αι ἐπὶ χαρᾶς 
Φερεκράτης Πυρμηκανϑρώποις' Γελῶντα, καὶ χαίροντα, καὶ τεϑολων 
μένον. καὶ ἐπὶ λύπης" “Ὑπὸ τῆς ἀνοίας ἀνεθολοῦϑ᾽ ἡ καρδία. Ἐακράεπι 
Ταοιη)}αε εδὶ νὸχ ϑολερὸς, Ζωγδίάμδ, ΒΌρρὶ. 3.5, Αεδοὶι, Ῥγοτα, 910. υἱά. 
Ἀσπβηκεη, δὰ Τιπιδεὶ [εχ Ὁ. 142. Οὐἷα εἴ εχρὶϊοαῖ Τίπιδειι8 ϑολῶσαι" 
ϑολερὸν ποιῆσαι. Μοπῆ. --- Ὧς Βα νεγεροτυπι, δὲ ἃ ϑολοῦν ἀειῖ- 
δατιν, ἐμι}}ὰ, σάε, ᾿ ἀπδα δῖ} Οτέμζοσ. δὰ Ρ]οιη. 46 ρῃ]ογ. Ρ. 98. 
οὶ οἀ Ρτοοῦ! σοτηπμδηὶ, ἴθ ΑἸΟΙΡ. ρτ. Τοαι. 1. Ρ.΄2851. δάἀα Μηδδταυ. δὰ 
«βορῦοο, Αὐας, 405, 64. Ετῇ,.. 2» 5:1. ΠΝ 

᾿ 10γὅ., Οὐδῖ 'Ῥονβασον δὰ. Ῥβοεῃ. 581, ὨὩεοποὺ εσο. Ἐν 98. φαζονᾷ 
ῥόους πηγάς. 615. ᾿άμαν. ὄσσων. 1Ρ. 449, δακρύων πηγάς, εἴἴαπλ ϑορδ. 
δες, 8σϑ, Ὑταον, 884. 921... Οεΐεταμλ ὦ τλήμων» ἐγὼ χ᾽ φαϊεπηίά “δεματῖὶ 
φἰαυδο]α, ομβεγυδιῖς Ῥουδοθο βὰ Ηίρρ, 1458, οπά. 
" ἀογά, Ημς, τοίει οἰιλια Ηῖρρ. 6590. όπλ.. 

ες (1076, σὺ" ομαϊμῖρ. 8266. Ὅστις ἐστὲ οοπ)οῖς ΤΎΓΝΝ. Ζ71οπὲ. τ-- 
ἀεὶ, χρὴ δ᾽ ὅςτις δὴ σὺ, καρτερεῖν ϑεοῦ δόσιν, υἱεὶ χυοὰ Τ,δ56., εἰ ΕἼον. 
Ὁ. σὺ οπϊιιμηῖ, Μίταπι, ποῖ μιδεοίδβε υἷτοβ ἀοοίοβ ἰηῶῃ μᾶς δ᾽]Ἱοουιίοηδ 
πρεςιαἰοτιμα, 4π2εὲ φυὰπλ μὲν 86 ἱμερία οἱ, ἴψπ εὸ δδὶ ἱπερῖίογ,, αυοΐ. 

ἷσ ποῦ δε σρ8}|8. μηΐγειδαε, δεὰ Ἂς. ολδὰὰ υἵδῃβ υἱπϑυϊατὶ δέτημο δῖ, 
ϑεπεῖς δες εχ ρματὶς Τυγν μι ι8, ααὶ τ Δι]οοιμοποαν τεπιογετγεῖ, ὅςτις 
στὶλ δον Βεκάτππι ἐπ ἀϊοαν!ῖ, ᾳυοὰ τα, πἰδὶ (4110γ, ᾿μτε}1|6ὲ γο]ερδὶ, τξ βεπδὺς 
φεδεῖ; οπιπδα δρπιέπες ζφῦς φωοά αἱὲ ἀαπὲέ, ἀφοοῖί. Αἱ πε λιοα αιβμάεῃι. 
βεοῖρ, χυΐϊα γέῦρὰ ἰδῖα, 4126 δά ἀΐνουραβ βοπλίπῃπι σοπάϊοηδδ, τἴ ἀρίηξεμι, 
«ΟΑἱρυϊξαϊοιῃ,, τἰσιπἴεμα., τεξεσμηῖην, δῖο πρὰ διῃμϊ δοσοχηχτλοήαϊα, Ὡδὶ ροῖϊῃμ 
Αἰἰχαά, ᾳιοά 4φἀ μαησ τηίγαπι πγ}}} 615 ἰδιϊ}9 στὰ ΑἸσεδιϊἀε δἰ πα τα ἀϊμοπλ 
δΡεοίατεῖ, ἀϊεῖ ομοτγίεραῖ, [ἰεξδαις τεοῖ 8 σϑεῖς ὅςτις ἐστὲ ἀε ἄεο ἴητε}}}- 

τεσ, δε 14 ἐρρίοτθ εἰ εἰεβαηιϊίοτε σομδοαμὶ επθη δίλομα Ῥοδβϑα ΠΊῺ8, 
ὕςτιᾳ εἶσι. ϑευειρ εδε: ορογέοί ἀοὶ, σμϊρᾳμὲρ νοπέεξ, ἄοπα διεδέξηεγο, 
ὶς 4, δἷνε βεπεῆομε γεηϊεῖ, “γε ᾿μϊπλιοι8, 

1077. ϑ8ῖο εὐϊάϊς Μυερταυΐιθ ἐσ Μ585. οσωπίθιι εἰ Γ,48ς, Ῥτοβδηΐδ 
Τγγνβίιῖο, εἰ δεαῃεηιθιυ8 πιιρετίθ αἀϊιουῖίριθ, ΒΗαρεῖ ΑἸάψε, εἶχον ἐκ 
᾿«Πιὸς, φῃοᾷ ἀείεηαϊ! μοῖεδι, ἘΤοΖιεὴβ τοὶ εἰ γὰρ ορίαρῖϊδ; δεὰά ποῖληδε 
ἴα ποὺ δὰ ἀϊδετεηϊία ἰηἀϊσαιδνὶ εἰ οριδιῖνὶ: εὖ γὰρ εἶχον να]οὶ πρίγιᾳια 
λαδεγοπι, εἰ γὰρ ἔχοιμι, ελίπαπι λᾳδσαπι, αἱ εἰ γὰρ --- φανείης βαρτα 
Υ. 091. Ὀπτείπεαυθ ἐχοιαρῖ8 ὀδυΐα διαῖ, Νοβίεν Οτεδῖ, 1900. Εἰ γὰρ ἀα- 
εέσχον, μὴ ϑεῶν κλεφϑεὶς ὕπο. τθὅο, εἰ γὰρ τόδ᾽ ἣν. Μοπ Ὁ 
ον χοβό, 6 Ἰοοηπίοηίρα ἐβουλόμην ἂν, ἤϑελον ἂν, τἱὰ, Ταντει, 
ΠΟ 5} αόγ, ὕϑοπι τροῖβ φοῦ ἱϊυμέεενμβ Ῥοτέομυ» Αάνεεοι τ. 285. 

Ο.Κ. Σ Ξ 



; ᾿ ----“-- 101 .«--.. 

οὐκ ἴστι τοὺς Θανόνταςρ εἰς φάος μολεῖν. 409ὅ 
Η͂ΡΑ. μὴ νῦν ὑπέρβαλλ᾽, ἀλλ᾿ ἐναισίμως φέρε. . 
«44. ῥᾷον παραινεῖν, ἢ παϑόντα καρτερεῖν.. 
ἮΡΑ. τί δ᾽ ἂν προυκόπτοις, εἰ ϑέλεις ἀεὶ στένειν» 

4085 44. ἕγνωχα καὐτός". ἀλλὶ ἔρωρ τις ἐξάγει. 
ΗΡΑ͂. τὸ γὰρ φιλῆσαι τὸν Θανόντ᾽ ἄγει δάχρυ. 1100 

1085. ὑπέρβαιν᾽ Ι2ι0, ΑἸὰ, ὑπέρβαλ᾽ Β. Ἢ. ΕἸ. εἰ εἷα ὙΜρΚεβε 4, 
Μδῖῖν, πιΐπυβ σεοῖδς ἱπιρεγαϊνιιθ δουδιΣ ροδὲ μῇ ποὰ δος δα ιϊθένϊ, υἱά, 
Ῥοσχβου. "ἀ Ηδθσ, 1174. Ὀεάι ἄδ χρεο 'ὑπέρβαλλ᾽, φιοά σιπὶ δἰΐετο ζλοὶ]-- 
λα οομέμηαἀι, ροΐεναὶ. ὑπερβάλλειν , διρυϊβοδοβ γποάψπι ὀαρϑάθγῷ, υδῖϊδ 
ομνίιπι εδὶ Ἰερειϊΐδιδ, Μοΐ, 127. τὰ δ᾽ ὑπερβάλλοντ᾽ Οὐδένα" καιρὸν 
δύναται θνατοῖς. ἨρΡ. 9.8. 4έδοικα, μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερβάλῃ κακοῖς. 
Αὐεἰδίορῃ. ΡΊαῖ, 1ο9. Ατεχγῶς ὑπερβάλλουσι τῇ μοχϑηρίᾳ. -Ῥεὶυ4ε ἐναι-- 
σίμως εἰ χκαϑηκόντως, ἰυϊεγρτεῖς Θοβο]ίαβια, ἐναίσιμον - καϑῆκον, πρᾷον. ΠΣ 
Ἠεδγοῖ, Τιερὶτων δάγεγθ ιν ἰὼ ΑεἼδοΒ. ἄρα. ο55. Αἀϊδοιίνηνα ᾿δὲὰ, 784. 
εἴ μαδοῖπλ δρικὶ Ἠοπιετι. Ἠδρεὶ δὐΐεπι Γι ϑδοατῖς αἰγεσίμως. Ῥοτγβοῃμδ 
ἦπι Οοἰ αϊίοηε (οἀ. Ἠων], Οὐγεθ. Β. 159. δ᾽ αἰνέσιμα γε ἐναίσιμα Οο- 
ἄεχκ., Ὠρῖδι οἰ πλῖΐε υἱξίυπι ἱπ ποδῖτο ἴοθο, εἴ ἴῃ ἀεβοΐγίο Αἰβειδεὶ ΧΥ, 
Ῥ- θ6γ..0. Ὕβοιζ᾽ ὑβρισμοὺς οὐκ αἰνεσίους ἐμοδ. χαοά ἰοξεϊλεῖϊεν, τεπ-: 
ἰδυτιοϊ 4111: σον ρῖς ιν τπβάροι ἐγαισίους, Ὧδε Ῥενπιιιδι δ αρ εἰ 8 νἱάεη-- 
ὅπ4 Ἰάδηι ἱπ Αάνειβ. Ρ. ὅ8. Ουδη εἰ ϑοβοϊϊοσυπι εὐ, Αγβδηῆ. Ἴουτυρίϊιδ᾽. 
ἀλλ᾽ αἰνέσιμος. Οεϊἰεταπι ὀπιπες εὐλιίοπεα μὴ νῦν; πσὰ ἀαυβίϊανι εἄεγα 
«ποΙπίοα, αυοά δεηϊεηϊία υἱάεϊῃν ρΡοδίανο, Νεχις εἰπιεπάμππι εοὲ ἀ6 
4λιδυιῖαῖς τοῦ γυγν; Τταρίσοσ εὐἰπι, βοὴ χαΐηιβ 4πϑπ ΟοΠπνῖοο8Β., ποηῃηθῃ- 
δῖα ριοάποεγταε ἤδὴο δ. ααπι ραίερῖς, τὰ ορίποῦ, ἱμδριοϊδητὶ ἀσβοἢ. 
ἜΒεΡ. ..ϑ, χὅχ. ϑδορ. ΕἸεοῖγ. ὅ16. δὲ ποὺ δγριαπιεηϊι ᾿διιρὶ (Μωπ. 
Ὁ». 1. Ῥ. γ3.}λἸοοᾶ χιαφάδπι Ἵουτίβειβ, ἴω Οτεε, 785. ἰερεμάυπι ρπα 
Ψῃν οἷαξ ποδός μοι.' ἴπ νᾶ ρὲ, τυδῖγα δ) νεοῖογεβ Ἂεὐά, Ῥιογοοα 5: ἴη 
Ὕ. 1127. Βαβεῖ Τ ἀδοατὶα Ἰγίκα νῦν, οὐ μὴν ἁνδάνοντά μοι ποιεῖς. εἴ βιιρτα 
ν. 181. ἰδηῖΐμπι πὸ ὁμληοα στὼ »ῦν.-εὐκλεής γε κατϑανουμένῃ. Δέομξ, 

1οϑό,΄ Ἡδηο δεηϊομτίδηι Ὁϊο (Ἰαβδίτις ταυιυδῖον ὁ Ἐπὶ ρις (ρ. 71..4.) 
ον παραινέσαι ἑτέρους ἐστὶν, ἢ αὐτὸν παϑόντα καρτὲρῆσαι, Β ἀτὴ 6- 
4 ἐμ 8. -τ Οοηξ, Αεβομ. Ργοπλ, 571. λαφρὸν, ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 
Ἔχει; ΤαΡΟΘΕΝ γρυϑετεῖν τα τὸν κακῶς Πράσσοντ᾽.᾿ ᾿θὶ νἱᾷ; ΒΙοπιβε!ἀ. 

οἱ ἕ, ἫΝ ᾿ . Ι! 

1084, ϑιεᾳηϊβοαϊοπεπι τοῦ προκόπτειν ἱτολοϊανὶ δὰ Ηΐρρ. 25. Οουζε- 
σὰ ες, οϑά. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ Θρηνεῖν, προκόπτοντ᾽ οὐδὲν εἰς 
πρυὺν κακῶν ,᾿ ΑἸοδοῖ Ῥτάρτα. Π|. Οὐ χρὴ κακοῖσιν ϑῦμον ἐπιτρέπην»" 

οοχκόψομες γὰρ ηὐδὲν ἀσάμεναι. Ῥτο ϑέλοις, ᾳαοὰ Βαρεηιϊ [,4δο. εἰ ΑἸ] ἃ, 
ϑέλεςς ἐ Μ55. ἀεάϊι Ὑγακοβ εἰ ἀϊπ8. οἴπὶ τεοεπιϊοτῖ δι: δοὰ δ᾽ϊογιθα τεριΐη5, 
τ τ δὶ γἱάἀεῖυτ, Το, ἔξ. --- Ἀερὶς Μαιιμίας ργδείετε οοάϊευπι δον ριπτϑτλ 
θέλεις, αὐλα πο ἀυρία εδὲ Αἀπιειϊ γοϊιρῖλβ, Πὸ 60 ἐπάϊσλιινὶ ἰμ δμΐυε- 
τ οάϊ δεηϊεηῖιδ ἀδὰ ἀἰχίς 116 δἡ Ηἱρρρῖ, 471. ᾿ 

1ο85. ΕἸπιδεἶμε ἀεἼες μ᾽ γτορῖεν χμρείτιιπι, σθηφεηϑ ἴδΐεμπι γειβαπα 
͵, Ῥαποηὶ Ῥογβοῃΐδῃο ἐς αυϊοῖο δεηδυῖὶ ρεὰθ σερυρηβτθ. Ψίάερα ἱρδαπι ἢ 
. Δοοιεείηλα επδγα Ἠδουθρε (ἘΔ ἐπδ. σον. Τ. ΧΙΧ, ν»., 78,) Ἑλΐεον. 71π- 
δὰπὶ ἔοτθ πιιΠλογΓοϑι ΓῺ : Ὡ66 ᾿ΔΠΊΕῺ διιδι8 δόδΕ 1 ΟΙΏΏ 68. Πι]πδηηοξ νετεὶ-- 
φΌ]ος 50]1}ςἰίατς ; φυοῖ ἔεοῖῖ ἘΠπ)ε]οῖι8. Ψιυϊραῖαμα ἱπείυν δῈρρ]. 79. 
᾿Ἄπληστος ἅδε μ᾽ ἐξάγει χάρις γόων. ὭΤοπᾷ. --- Ἰιεταμ. ΕἸπιδ εἰν δὲ 
Οεὰ, Ἀ, 4ἀδ.., εἰ «ὰ Μεὰ, 705. χιυμπιαιια οπλίδθια δἰ ργομβοπιοα δρμὰ 
Οο]ειπι ΠΥ, 7. ἀδ γυ]δο, Ηϊρρος;, εἰ Ῥ]αι, Ρᾳ ερο. Β. 4)]ὶ ἔπιποό εἰ Ὠγδε- 
ομβάσωιεκῃ νοιδυῶχ ἀοτι, ἀεϊεν!, Ὑ, ἘΠωα.. ἃ. τῇ, νυ. 110. 
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ΕΝ “44. ἀπώλεσέν με, κἄτι μᾶλλον ᾿' λέγω. 
ςς Η͂ΡΒΑ, γυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλαχες τίς ἀντερεῖ; 

«44, ὡςτὶ ἄνδρα τόμδε μηκέϑ' ἥδεσθαν βίῳ. 
1000 ΠΡΑ͂, χρόγος μαλάξει, νῦν δ᾽ ἔϑ' ἡβάσχει κακόν. 

᾿ «44, χρόνον λέγοις ἂν," εἰ χρόνος τὸ χατϑανεῖν. 4108 
ἩΡΑ. γυνή σε. παύσει, καὶ νέου γάμου. πόϑος- 
“44. σίγησον" οἷον εἶπας. οὐκ ἂν ῳόμην. 
ἩΡΑ͂. τί δ᾽ ; οὐ γαμεῖς γάρ, ἀλλὰ χηρεύσει λέχος; 

1096 .4.4., οὐκ ἔστιν ἥτις τῷδε συγκλιϑήσεται. 
ἮΡΑ. μῶν τὴν ϑανοῦσαν ὠφὲλεῖν τι προοδοχᾷς; 4110 

«44. κείνην, ὕπου πέρ' ἐστι, τιμᾶσίδον χρεῶν. 
ΠΉΡΑ. αἰνῶ μέν, αἰνῶ" μωρίαν ἃ᾽ ὀφλισχάνεις, 
«44. ᾿ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τόνδ νυμφίον χαλῶν. 

͵ ᾿ 

᾽ 

. 2088.. ἢ. ἐ, ἢ. ξαἄετα γψέτρά διρτὰ γΥ. 426. λήοπ , 
ς Κ᾽ χορὸ. χρόνος μαλάξει σ΄ δυρτα τ. ὅ9ι. 4, γ. θεἰαάς, ἡβᾷ σοι κακὸν 
Ζ,χεο. ΑΙά, εἰ Μ55. χοπεδυάπμι δεπδιιεγιιπξ . Ὑ δἰοἰςειδειλιθ εἴ Ροχδομυδὸ 
Βα) 5 νεῦρα δὴ (Ρταεῖ, δά ες. ». ΧΧΧΊΙΠ.) ,,ΕἘδι νευβρ ΑἸοεβὶ. χοῦ, 

(Μυερτ.) Χρόνος μαλάξει, κἂν δ᾽ ἔϑ᾽ ἡβᾷ σοι κακὸν, αὶ εχ [ἰ6, {πᾶς 
ηοἦο ἀϊχὶ, ποῖ ἱποοστωηιοθ ἀεξεκαϊ ροϊεει. Ψεταπὶ αι τερομεῖς ἀπθὶ- 
ἴλρῖ ε Οαϊεπο ΠΥ. ἂς Ποβπι. Ηΐρροον. εἰ ΡΙαι, Ὑ, 1. Ρ. 12189., 59. εἰ, 
Βω8. Ἴοπι, Υ. ρ. 152. Ομβαγίεσ, 4ιεπὶ ἱπάϊοανῖς Ὑ ΑΙ οκεπδενίιιδ Ὠιδῖσι ΒΡ, Ρ. 
38. Β. (, χρόνος μαλάξει, νῦν δ᾽ ἐϑ' ἡβάσκει, κακήν ὃ. Εἰ εἷς φαΐϊδεια 
εἀϊάοντε (ξαϊδίοτάϊμα εἰ Μεαιιβίαειιδ,, Ῥγοβδηῖς ΕΠ] εῖο (Ἐἀιεπὺ. Ἄερ. Ὑ. 
ΧΙΧ, Ρ. 81,) Ὑετππὶ σοπίνονογϑίαπι τογεὶ ΒΙοπιβοϊ 8: οΡουβουὶ [6 

5 ἀἰχεοιΐπι, σέγδπὶ ρυῖΐο γυΐβαγεωι Ἰεοιΐομεπι ἡβᾷ σοι͵ κακῴν. Ὗοχ ἦβα-: 
σχεῖν, 41 Ὠυδᾳυθπι αἰϊαα υἱτὰς Επτὶριἀεδ, δἰβιίβοοαξ γορμαγαβοσζα, Τα- 
Ψίγαθοσγα, ἕο σροῖμβ γοπρ, οἱ γηθάσχειν εδὶ δαπισϑοοτθ  Ἠδλθεῖ αυϊάειι 
Ἠεογολῖις ἡβάσκρντες , ἐκ δευτέρου γεάζοντες, ἢ αὐξάκοντες. Ῥμοιῖίυϑ 
δες ἡβάσκει" ἀχνμά δἰ. 416 ἐρζειΡσεῖαιῖο ποβῖσο ἴοςοο δ8186 ὁοὨγνθηϊγεῖ:᾿ 

Ἐπ πδυγραῖαν ρῥ]ευιμῆχαςα τἀ βύκειν ἂδ ρμενῖβ ΡῈ οδοθηιριιδ, ὧΣ Χο, Αὐδὃς 

ὙΠ... 4. καλὸν παῖδα ἡβάσκοντα ἄρτι. Ὑιᾶ, Ῥιετδοῦ. δὰ Μόοεῦ, Ρ. 180. 
δεὰά ᾳυϊάχυϊά ἀξ δἱρηϊβοοίοπε διυι8. γευθὶ διδιιειαι, ἀεριἄεγο ἐχεχηρ]θπι 
«εἶπ υδὰρ δριιὰ σνείετες ἀτδεοῖδε. ροεῖδδ: φῃδρτορίεν Δ]τεγαπι᾿ Ἰοριϊδιεηι 
ἡβᾷ σοι τενοςαιἤδτω εβ86 ἠαάιοανὶ, Τῆοπξ. --- ἰρβὲ Μοετῖθ, απαμὰ ρἷε- 
ΣΌΠΙσιε ἰπγοπεδοθηαὶ δἰραϊβοδιίίομθ ὑδαγραι ἀἰοῖς ἡβάσχδιν,), Ὧοα δοιῶρεῦ 
14 Βοιὶ ἰμάϊεαι,. το ἡβᾶν μοδιβῶὶ Μαοεάοηϊιδ ερίρτ. 48. ἴΒ ΠΟ τῇ Αι- 
Ἰεοιῖ8. [ιδαὺθ βαρυὰ Ευριάεπι σαμπιδίιμα ροιϊυθ,, ΔΡ Αἰεϊοϊδύθ εχίοιὶ- 

᾿ ,Σαλεὶ Ἰϊοεῖ, Ὁ. δὼ ν. 
λαθ5, πόθου ἴ,42.6, Ἥοηξ. -τ Ἐκ’ φιδίιπον εοὐά, , 

,, ψορή. Ζηρεύεις μύνος Τίᾶδο. ΑἸὰ, εἰ εαἰϊοτεδ, μτδεῖεν Μπρρτ, Οφίεί. 
"ει Μαιιβίρε, φυἱ χηρεύσει λέχος εχ Β, Ὁ, ΕἸ. Ἀτρεῖ}! Ιεσοηθτα φαἀϊεοπιπι, 
“οττεοῖο ἐλυΐιπλ χηρεύσεις. ΟΥεά! 8116 εδὲ ης Ἰοσιτι γοϑρεχιδβ6 Ψιγρι σι, 

Ν: ᾿Ἄεη. ἸΡ, ἅ2, δοίαπα ρμεγρεξιία πιοογογυϑ οαήρετε )ωγεπέα δ΄ Νέες ἀμσέεσεε 
᾿ ᾿παίαρ, Κοπετίς ποὸ ργασπιὶς πότ 2 16. οἰπέτόπι αμὲ πιβᾷπδθ ογ αὶ 

“ φμγατα ρεροσίοσ Ἀηπλ. ἘγαΣ - ᾿ ᾿ 
1005. τῷδε" δειχτικῶς, ἐμοῖί. Βμοῖ, γι. δά, νυ. δὅά4.,,. ἭἭεοΟοπΙ. 
τρῆ8, μωρίαν ὀφλισκάνειν εδὶ ἴθ Μεὰ, 1.524. ἴρΒ. Ἑ. 488; ΑΙο- 

Ὅλδεου, Εταβρηι. Υ, οπᾷ. ᾿ ΝΕ 
τς τοθὃ, Υ]οῖ, καλεῖν, ϑρτα βοτρίο ὧν. ἘΠ καλεῖν εἀ, Βτα}. Ἐξεν- 

Ἔ γὰρ. ἅ. 8. Λοουδειίνοα ραν ολρίοταπι; υἰπιιῖν Μαιδίδε, ἰδ διβηϊβοδεοης 

Φ 



1100 ἘΠΡΑ, ἐπήνεσ', ἀλόχῳ πιστὸς οὕνεκ εἶ φίλος:. 
«44. ϑανοιμὶ, ἐχείνην χαίπερ οὔχ οὖσαν προδούς. 4145 
ΗΡΑ. δέχου νυν εἴσω τήνδε γενναίων δόμων. 

. «44. μή, πρός σε τοῦ σπείραντος ἄντομαν “Διός, 
ἩΡΔ. καὶ μὴν ἁμαρτήσεν γε, μὴ δράσας τάδε. " 

1105 414. χαὶ δρῶν γε, λύπῃ καρδίαν δηχϑήσομαι." 
ΗΡΑ. πιϑοῦ" τάχ᾽ ἂν γὰρ εἰς δέον πέσοι χάῤις. 4120, 
“44. φεῦ. εἴϑ' ἐξ ἀγῶνος τήνδε μὴ λφβές ποτε. 
ΗΡΑ. νικῶντι μέντοι καὶ σὺ συννιχᾷς ἐμοί 
414. καλῶς ἔλεξας" ἡ γυνὴ δ᾽ ἀπελϑέτω. Ὁ 

1110 ΗΡΑ͂. ἄπεισιν, εἰ χρή" πρώτα δ᾽, εἰ χρεὼ, ἄϑρει Ὁ 
«4.4. χρή, σοῦ γε μῆ μέλλοντας ὀργαίνειν ἐμοέ. 4128 
ἩΓΡΡΑ. εἰδώς τὸ χἀγὼ τήνδ᾽ ἔχω προϑυμία. ᾿ " 
«444. νίχα νυν. οὐ μὴν ἀνδάνονεά μοι ποιεῖς. 

σάπι ὥς ἰαποῖος τημΐτος σοτππιθηλοτδὶ Ἐ]ημ εἶπα οἷ Ἠοταοῖ. 65. ποτηΐδα- 
εἰναι εχῖσα Βιος ἰοσιπλ ποπάπιπιὶ τἘρειΐ, Νόοῖ πλΐσιγπὶ : ματα ἘΠῚ ἰοοΐ, αυοϑ 
ἘΠπιδι οπδ αἴ [1ἴ, αἰτιι5 ρεμεσὶϑ διαὶ, Ηΐς ἐχ Ηεγου δ υερδὶ8 ἐμιο}]} ει άνιπι 
αἴνει." ' ; 

1100. ἐπήνεσ᾽. ἂς τα}ῖ τιϑιι δοτίδιξ υἱά. δὰ Ηΐρρ. τάοῦ, 7ωηη. 
110.. δέχου νῦν εὐϊιϊοῦοα ποῦ μδυοδθ ρμοϑὲ δι: 8] πἰδῦαπ. γεγγαΐων 

Ἐ. Ὦ. ΕἸ. εἰ εἰς Νἴαιι. οπ ἢ. --- δεννανεσας Μαυβίιθ νη]ρβάσαπι γὲ»- 

γαΐαν. Τενναίων ἐεχ οοὔϊοεα, Πθοῖε, ΝΙΒΙΪ δηΐπι δά χϑπῃ, εἰ πιρϊδεν 
βεπειοδᾶ εδῖ: πιυ] πὶ, αἱ ἀοπλιδ: φαΐ δἷς ὩΔΒῚὶ ρεγίο!δ ἤθεα τωρ]! ετὶ εεὶ, 
Ὠε4π Αἀπιεὶο, Ὡς υχουνΐῖδ διπογεῃὶ δΒιϊοϊαῖ, 

“ χιοῦ, Ἠλδες [ογπιιΐα δα) ταπὰξ πλι]ι5 ΠΠπδίγαδα 6εὲ αὦἦ Ηρ». θαΐ; 
γἱᾶς δαρτα τ 88. [πξε]ρίτυς μὴ βιάζου, δὺ2ὲ αυϊἀάδαπι ε)ιδιο 
Το . ' ἀτος ᾿ τσ 

1105, [ποεγῖι9 ἢδοε, 596, λύπῃ καρδίαν δεδηγμένοι, “αν σοποῖ 
Βατγωρβίυβ Ατὶδῖ, Αοβατὼς 1. ὅσα ΓῈ δέδηγμαν κι ἐμαντοῦ καρδίαν, 
Ἅοπε. . . ᾿ 

1107. μὴ λάβοις ΑΙὰά,. μὴ ἔλαβες ΤἸικεο, μὴ ᾿λάβες Β, Ὁ. Ἐταρτη, 
Μύερν, (αἰεί, Μαῖιμ, Βεοιε Τγενμίιτιδ μὴ λαβερ. Ἀερεϊοπάα .σὰπς χαλθ 

,. ποίαν! βιιρυᾷ δά Ὑ, 1001. Μη πά. “οὗ ἐϑ 
“Ἰγοϑ, ΟἈβεσνδπὰα δοπβηὶὶο 4 δεβῖῖα δι ρπα8, αυύπ  Ηετουϊδὲ 

Ῥτδεμλίυπλ Αἀπιεῖϊ 6888 οἱξηίβοοῖ, Αἀπιεῖιιβ δαΐεπὶ ἄϊεϊ ογεαῖ, ραυάετθ 
δε ἀεθετε οὗ ᾿ΠΠξ{ιι6 υἱοϊοσίαπῃ, αἴ χυΐϊ ἰδιγάαδπι ἀπλίσιι5 ἐπ σοταταμηϊοποηῇ 
σεηΐδῖ Βαϊ υἱοϊοτγίδε. ᾿ ᾿ 

1109. καλῶς ἔλεξας πιοί αἴθ: πηδλ ε880. Ἐπὶ ριἀϊ ζοσιαμίαπη ποίανὶς 
ψδιςκεηδενις δὲ ΗἸρρ. 715, ομἐ, 

1110, ἄϑρει ρτο ἧρῳ ἴτεὸ Μ55. Β; Ὁ. ΕἸ, αἱ κἷο Μριξιλαο, 270 5 ἔ. 
-- ϑδὲχ οοὐά. ἄϑρει, υοά δεοιμμάδθ τερεϑδίομίθ 6646 γηϊθίυ, ὧδ δοορμιν 
κεροδαῖϊις αιι8πὶ νυ] ρδῖιπι ὅρα, 

1111, Ἠδοίδηυε ἐμοὶ οπιθεβ: σνδγὰπὶ ὀργαίνειν εοὶ ἐργίίαεε; ϑορῖν᾿ 
Οεά. Τὶ 5ὅ3:, Οὐκ, ὦ καχῶν κάχιατε, (καὶ γὰρ ἂν πέτρου Φύσιν σύ γ᾽ 
ὄδργήνειας) ἐξερεῖς ποτε; ἰθὶ ΟἸοκ5, εἰς. ὀργὴν κιγήσειας. Εχιαῖ νεγθηῖπ 
ἕω Ἑτπομ, 8552. Οοιτεχὶ ἐμά, δέοπ Κ. --- ψετοον, τ καὶ σδιῖσ, ὀογαίέ.-- 
ψαι» ἰεἷο τῇ ἰὰ Τγδοβίο. ϑορβοοὶ. ὅδωι ενέ ἑγασσὶ, ἔνάέμτιο ἤογεφ, Κ᾿’ ἂν ἐ. 



ι 

ΗΡΑ. ἀλλ ἔσϑ'᾽ ὅ9) ἡμᾶς αἱνέσεις " πιϑοῦ μόνον. 
1116 .4.4. κομίζετν, εἰ χρὴ τήνδε δέξασϑαι δόμοις. 

ἩΡΑΊ. οὐχ ἂν μεϑείμην σοῖς γυναῖχω προςπόλοις. 4130. 
’ «444, σὺ δ᾽ αὑτὸς αὑτὴν εἴραγ᾽, εἰ δοκεῖ, δόμοις. , 
ἩΓΡΑ, εἰς σὰς μὲν οὖν ἔγωγε ϑήσομαι χέρας. 
«414. οὖὐκ ἄν ϑίγοιμε". δῶμα δ᾽ εἰςελϑεῖν πάρα. 

1190 ΗΡΑ͂: τῇ σῇ πέπουϑα χειρὶ δεξιᾷ μόνῃ. 
«44. ἀναξ, βιάξεν μὲ. οὗ ϑέλοιτα δρᾶν τάδε. 4138 
ἩΗΡΑ͂. τόλμα προτεῖναι χεῖρα, καὶ ϑιγεῖν ξένης. Ὁ 
«44. χαὶ δὴ προτείνω, Τοργόν ὡς καρατόμῳ. 

υτ14, ἔσϑ᾽ ὅτε, αἰφμαπάο, ἱπιετρτεῖ Μυδβρτανῖο δὰ ϑυρρὶ, 1180. 
οὶ πθης ἰδρίτας, εχ θηλεπαλίίομο Ἰγενμῖι!, ρ᾽ ἐσ" ὅτ᾽ “Ἰσωποῦ με 
δέξεται γάνος, Ποη ἢ ᾿ 

1χ16.. μρϑείμην Β. Ὦ. ΕἸ. ψεταια μεϑιέναι δαοιιϑαϊΐναπι, μεϑίεσθαι 
ξοπϊῖναπι δάἀδοΐδοις, ἀορειῖα Τλάννοϑίο Μίρο, (γ. ν. 2ὅ6. 11άδηι οοάϊοεε 
τὸ τὴ» Βαρεηὶ σοῖς, ηυοά χηΐϊγοῦ ργόβαββο Ὑ δι οἰκεπϑεσίπμα (44 Ῥιοεῃ. 
πεν εἴ εὐϊάϊεε6 αι παοι. . ΠΘ ἢ. ---- ἴητα χηϊγαῖας ἰὰ μαϊγϑηζεμὰ 

Μοικίιπι Μαιμίαε, Ουΐηφας οοἀᾷ, μεϑείμην σοῖς γυναῖκα προςπόλοις. 
Πά ἐμίδ, ἰηχαῖς, ϑιγμίφέξίδ, δοὰ εἰδὲ ἐρεῖ οοπιπιξέαπι. Μυϊραῖαπι με- 
δίην τεοῖς ἀϊοϊιπι: δε τ πο μμὴν φαϊάειι ἀαπληδπάτ, χαοα ρῥτορτὶς 

ςοἱ ᾳ πιό ἀἰπιίέέαπι. Ὑιὰά δὰ ϑορίι. ΕἸ. χχ60. 
1117.. Ηδοϊεηιδ᾽ εὐϊταπι εδὲ δόμοις. Ἐπιεηήατὶ δόμους, ᾳίοά 5γη- 

(ακίη Πορίϊατο δυθίττοῦ., οομδεηϊδηξα Ὑῖγο ἀοοῖο δοορθο Τ᾽ αῖ6. Π7ο πΕ. -- 
Μίτα ϑγηϊαχίν, χαδε δαῪρίτες δόμους. Ἠος εδἰ ἴῃ ἀοπιιπὶ ἰαιγοάμοετε; 
ἐΠυά, αὦ ἀοτιῦπι, πὶ δἷΣ ἀοπλεβίϊοα εἰ πὶ ἐδη][ὁουθυν μαβεαῖυτ. 

1119. Οὐδίίπον οοὐά. δώματ᾽ εἰςελϑεῖν. 
1122. Οπιπεδ δ σοπεεηιϊαπϊ ἰπ ϑέγει», 8011, ϑίγω, ιοά γεν- 

δυγχῃ οὶ ὉΪΜΊ]Ι. ΑἸ Ἰδοιϊϊομοπὶ ἐχμιρεὶ Οοἀ. ΕἸ, πρύτεινε -- ϑίχε, 
4 8π| γεγϑηλ 6686 φεηρβοὶ ὙΑΙοκεηδοτίιφ. δὰ Ῥβοεπ. 458. εἴ τεοερὶ Νίδιιμι- 
δευδ; Ὧξο 6βο τεριρηο; δεῖ γυ]βαιδιῃ Ἰεοϊΐομεηι, {86 δεὲ ἰπ εὐ, εἰ ρετ 
τες Μ55. ποΐο ἴδιθογρθ χηυϊασο, οπέ. --- υ]ρο τόλμα προτείνειν. 
Ἴγε6 οοὐά. πρόξεινε χεῖρα καὶ ϑίγε. ἘΕΠην]εῖυς οἱ Ηειροὶ. 695. οου- 
διεὶς, τόλμα προτεῖναι χεῖρα καὶ ϑιγεῖν ξένης. Ουοά χοροῖς ργοραὶ Νίαι- 
Δπ|86. Ναῷ εἴ δογίβιιιβ δοσοπηιποάδιλον εἴ ργαρβθηῖθ, εὖ ἐσ ἐδ δοσὶρίυγα 
ἐητο!]ρίτυν,, ἡηάς σπρόξειν εἰ ϑὲγε νεποτῖαι. 

11λὅ. καὶ δὴ ΕἸον. ρῥτοβαηῖο ἰδιίάεπι αῖοκ, βἰπθ σδιιδὰ ἰάοῃεα, μὲ 
ΘΡέπα}», , Ἠεϊμᾶς Ἀοϊαδΐα 689 καγα δριιὴ Αἰΐοος ἱμ ἔμπα ἀδιϊνὶ διηβι δτῖσ. 
ἧδου Δβδεμιῖον ΕἸπλδ]οῖο δὰ Ἠεγβοὶ. 696. εἰπεμάδηι Γρργόν᾽ ὡς καράτρμθν, 
φδυδαμάϊο οὐσα». ΨιάεαΦ ἰάπιθη ἱῃροπιοβᾶπι 6}18 ποῖδμι ἔπ Αἀάεομά!5, πδὶ 
δἰἰα Βυας εἰ διοη δ ἐχθιρῖα ογείροτα διῖ ἐχρϑάϊτγα ἐεωΐαι ; αῃδεάδι δαϊεπι 
ἴροα ᾿Ἰηἀυδίᾳς, αὐ πλιδὶ υἱάειϊαν, διἰεἰ ργδειενπλιοὶς Ψὺν ἀοοιϊδοίμηι8. Νοοῖεν 
Δ :ο].᾿ Εταξηι. ΥἹ.΄ Ἃ μὴ. γάρ ἐστι τῷ πένηθ᾽, ὃ πλούσιος 4Δίδωσιν. αἱ 
ῬΒΙΊοπποπ, ΕἼαρπι, 74. ρ. ὅ60, εἦ, ΟἸε;. πρόσεστι δὲ τῷ πέγητ᾽ ἀπιστέα, 
Μιὰ, Βειῖ, Ἐπιειῆ, ἴω Νίοη. Ρ. 151, Αδβοῇ. Ρειβ. 855, Ἰερερδιιν ἵζπα»- 
τιάζειν παΐδ᾽ ἐμῷ. πειράσομαι, χιοὰ εχ σοπηεοΐατα ᾿πυϊξϑῖα πὴ ε586 πο βεμι. 
Ἐσυϊάεπι ἰὼ ὅοριν, Οεά, 0]. 1455. Σῳῷν δ᾽ εὐοδοίη Ζεὺς, τάδ᾽ “εἰ 
πελεῖτέ μοι Θανόύντ", ἀδιϊνυπι ε666 Θανόντ᾽ π0}}ὺς ἀπρίιο. Οτιπι ΕἸ πιο! εἰο 
ἔκοις ΤιοΒεοκίν δὰ ϑόρῃ. ΑἹ. 801. ΑἸϊτεῦ ἰαπηε σεπϑιῖῖ Ῥογδουῦθ, μιδταπι 
τοτὰπὶ εχ ἰυηρο μεν ἰδεῖ. ΥΠ4. διυρρί. Ρτδοί, κὰ ες. γμ. χχὶϊ 
(εϊεεαπι τεοῖα δἰ οἶς. εχρϑίοαι Ἰοοσυτίοπεπι Σ᾽ ὦ. κ. Ῥ6᾽ 9}6616 ἀνεγϑα, 
ϑοεῖγα οοηΐεγουβ ομαι Ἰοοὺ Ῥμοοηίδδδσαπι (Υ, 465. εἀ. Βοτε, Οὐ γὰᾷῤ τὸ 
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ἩΡΑ͂, ἔγειρ; «4 Δ. ἔχω. ἩΡΑ͂. ναὶ, σῶζε νῦν" χαὶ 
ν΄ τὸν Διὸς ὃ ΕΣ 

1125. . φήσεις πότ᾽ εἶναι παῖδα γενναῖον ξένον. 
Πλςς βλέψον δ᾽ ἐς αὐτήν, εἴ τί σοι δοκεῖ πρέπειν 4140 

γυναιχί" λύπης δ᾽ εὐτυχῶν μεϑίστασον Ὁ 
- 44. ὦ ϑεοὶ, τί λέξω; ϑαῦμ ἀνέλπιστον τόδε 

γυναῖχα λεύσσω τήνδ᾽ ἐμὴν ἐτητύμως, 

λ 

- 

,] 

- ἡ λ 

λαιμότμητον εἴσορᾷς πάρα Τύργους,, ἀδελφὸν δ᾽ εἰσορᾷς ἥκοντα σόν. “Σύ 
τ αὖ πρόσωπον πρὸς κασίγνητον, στρέφα,. Πολύνεικες. ΜοηΚ. ---Ὁ 
Ἀδοῖς εἴασα Μαδιαα ργδείοτε χαὲ δή. ΑἸ ἄυο «εοἀὰ, καὶ προτείνω, 
οτῖδδα Ῥάγοα, πὶ μὴ» υἱάφαιϊπν ἃ πιοῖν 86 δἀἀ!τπλ εθ86, Οποά δὰ 
᾿᾿ Ὀργὸν ὡς αἰτπεῖ.. πεδοῖο 8 δαῖϊιι δἱϊ εἰ ἰβυτα δἰ χυδπᾶο 2 ἀαῖλν! ἃ Αἱ- 
εἰοῖδ ρμοοῖϊβ εχίδίϊσηασει Οενῖθ, δ ΑἌΒΟΒ.Ἷ σογβιβ ἰὼ Ῥεγϑὶβ 8952. οἱ Ευτὶ - 
ν᾽ ἀϊθ ἴῃ Αδοὶὶ ἔν. ΨΙ. οοττὶρὶ ῥοβδιηῖ, δὲ ρευιθδοῖιβ τεϊποῖδηξις ϑόρῃοο]:Ρ 

᾿1οοῖ ἴῃ ΤΎδοι. 678. εἰ Οεἰ, (ο]. τά4δ6. ἀἰοενιίάν χαυϊάεπι γέσβαὶ στηείϊεανθ 
δὶ βουῖθαβ Τοργόνῃ καρατόμῳ. Ναπι υοὰ Ὑα]οκεπανῖιθ ἀϊεῖς δὰ δβεμοὶ. 
η Επτὶρ. ῬΒοεΩ. 450. Ρ. δθά, μδῃο χεοεηϊογεπὶ ἔουχοβηλ 6886. ΣΆΠΛΩΙΘ 
τ δρυὰ Ὠϊομεπλ αυϊάεπι ΟΒευδοβίοπιιτη ἵεγεμάδπι, 1ὰἃ εἴδὶ μαμὰ ἔδο!α 

. χεξωϊοβ: Ὠδπὶ ΒΟΒο]αβῖδε ἔεσε δὰ αἰπηῖιν , τὶ ἰπίεσργεβ δὰ Οαγεβ. λ. 654, 
οὐὐπδ δ. Β.}}} Ρἐταχας ἐὐκὸ ταν εἰϊαπιὶ δὰ 111. 8, γά1:. τὸ: ὙΠ]οΐδομιϑ' ΄ 
τρίχας Ζοργόνος ἀεᾶϊτ: ἴάπλξα Ὠοὰ χαΐτεῦ, δὶ δες ψφθοαιθ ἤοτυπια, ὑξ᾿ 
ΑΙΔ6 ποὰ ρϑιοδα, 4128 γεΐδχεβ ΤΌΣΟ ὨδΌΡΡΑιιΩϊ, σεοθηϊτοτῖπὶ ϑρρτγοβδῖϊο- 
τόσ τ] εξ, Ἰδοεῶϊ ἂς εα Αἰιϊοίδιαθ, χαὶ ἀθ ἔξογπαιῖ Τοργὼ εἰ Τοργὼν 
ἀἰδρυιϊαττηῖ : αἱ διΐεμα δῶσ ΟΟΙΏΩΠΊΘΙΏΟΥΔΩϊ, ὩΟὰ ΥὙἱἹ ἀδαϊοῦ ἱπηρτόθάαγε, 
Ἡετγοήϊδηιιε Ἐπιμερισμ. Ρ. 17. Τοργόνη, τερατοπρόςωπος γυνή" Γοργώ, 
τὸ αὐτό, ϑιϊάαε: Ζοργονεῖον, προςωπεῖον, καὶ Γοργόνη, ἥ Τοργώ. 
Ἑαγνοτίπως ἴῃ ν. Γοργόνες" ἢ Τοργώ, ἥ Τοργόνη, καὶ ἡ Τοργώς. 

112λά., Οπληεβ εὐ, Αὐἀτηεῖο ἰτἰραθος ἐχὼ ναί. ϑεά νοσι]ὰ γαὶ οτδ-- 
εἰσπεπι, πὶ 4110γ, ἱποβοδνα ἀερεῖ, Οτπὶ Νοβίτα ἰοχμεπάϊ βουτηιῖα οοη- 
Βτυΐ Οτεβι, 1άγ, ΧΟ. ᾿1δ᾽ ἀτρεμαίαν ὡς ὑπώροφον Φέρω βοάν. ἨΔ. 
ναὶ, οὕτω Κάταγε, κάταγε. Ἰ)εϊπὰρ «ἀϊὰϊ ἀ6 πιεο σῶζέ »εν, Ἰίοεξ δεϊενῖ 
Βαρεδης σῶζε νῦν. 1ηὴ Μεά. 181, «λλὰ βᾶσά νιν Ζεῦρο πόρευσον οἴκων 
Ἔξω, φίλα, μοθεῖ Ἰιαδοατὶδ βᾶσα νῦν. Ἰᾳὰ Βοος, ὅ5, συ ραῖαν Τοιγὰρ 
ψῦν αὐτὰς ἐκ δόμων οἷσε ησ᾽ ἐγὼ Ἰανίαις, δεὰ εχ εἴτοτε δβεοιπάδε Ἠει-- 
Ὑδρίδηβες τεοῖθ δυἷπὶ ΑἸά, εν. 1. εἰ ΒγῆθαοΒ, Τοιγάρ νιν ---᾿ Ηδδ 
σόςεα ΠῚ οὐμἤϊδαδ νἱάϊ, καὶ σῶζε νῦν Ὑγαϊιεῖ, χχΐηπ8 τεοῖε, σῶξέ νῦν» 
Μαῖμ, οπξ. «--- Ἀδοῖα ναὶ Μοπκίπο Ἡσχοι ἀεάϊτε πια]ς διΐεῃι 
δοσίρβϑὶὶ »Ι»- ἜΝ 

2120... Ἅε͵ο ονυοϊαῖα υἱάοϊῃς ΑἹοεθιὶς ἀάεδιιιῖδ66.,, αὐοὰ πὰπα [0118 
Ἡδετγοι]α5. ὔ ᾿ 

1126, σῇ ρἵο σὸν εχ Ἵοῃ]εοίῃτα ΜαυκἸδὰϊ ἐὲ ΜΌΡρτανὶὶ αδἀοριλνίπλι ς 
πδο ΑἸϊτεν (ἀδἰδίοτάϊι8β. πρέπω, σφπιϊϊ5 διεγα, οἰϊαῖυς Ψισίθ ἀοςιΐδ εχ 
ΒδοοΒ, 915. Πρέπεις δὲ Καδμου ϑυγατέρων μορφὴν μιᾷ. ῬΡῬὶπά. Ῥγεῖὶι. 
21... 69. Εἶδος γὰρ ὑπεροχωτάτᾳ Πρέπεν οὐρανίᾳ Θυγατέρε Κρόνου. 
οπᾷκ. --ο ΝΙΒΪΝ οροδ εταὶ ετηθυἀδιίοηδ. 

οι 1128., Ηδῃο δοδῆδπα σοχηραγαδὶϊ ἰδοῖου δτπὶ οαἰαδίτορἢδ. ΡΌΪΟΒεττίταδθ 
5 μακεδρεατῖΐ ποδιγὶ θυ ]αθ, ουϊ εἰ] Τὴς 7 ,πέεις Ταΐδ. οπξ. 

1129. λεύσσων 1ιαθο, ΑἸὰ, Βατπερῖτις λεύσσω « οοττεοϊΐοπε Ἰ)υροτιῖ κα 
εἰ εἰς Β. ΕἸ. ήοπξ. .- Νοι λᾶπο πιεᾶπὶ μακόγοπι αἀἰοῖι, δεὰ ἄαπο ἐδ86 
τποαπι ππόγαπιὶ ψιάσοι. ' τ ἢ "ἢ 

δυῶν κα 
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1150 ᾿ ἢ κέρτομός μὸ Θεοῦ τις ἰχπλήσσει χαρᾶς 
ΗΡΔ. οὐχ ἔσειν" ἀλλὰ τήνδ᾽ ὁρᾷς δάμαρτα σήν. 4148 
Α4, ὕρα γε, μή τι φάσμα νερτέρων τόδ᾽ ἢ, 
ἩΡΑ͂, οὐ ψυχαγωγὸν. τόνδ᾽ ἐποιήσω ξένον. 

ΠῚ 44, ἀλλ ἣν ἔϑαπτον, εἰρορῶ δάμαρτ' ἐμὴν; 
135 ἩΡΑ͂. σάφ᾽ ἴσϑ'" ἀπιστεῖν δ᾽ οὔ σε ϑαυμάζω τύχην. 

“444. ϑίγω, προχείπω ζῶσαν ὡς δάμαρτ ἐμήν; 1180 
ἩΡΑ͂. πρόςειπὶ " ἔχεις γὰρ πᾶν, ὅσονπερ ἤϑελες. .. 

-«Α4 4. ὦ φιλτάτης γυναικὸς ὄμμα, χαὶ δέμας, 
ἔχω σ᾽ ἀέλπτως, οὔποτ᾽ ὄψεσθαι δοχῶν. 

4140 ΠΡΑ͂. ἔχεις" φϑόνος. δὲ μὴ γένοιτό τις ϑεῶν, 

» ᾿ 

1190. ἥν Ῥτο ἢ εὰὰ, ἀηῖϊε Βασγωε. ἐμπλήσσει Α]ὰ. εἰ εἰς σπῖρο, Οου- 
ν γεχίς Μυεβν, ἐχπλήσσει εχ Μ58. εἰ 1,.ε566. ἐμπλήσει ἘτΩΡΙα, Νοιαηάα οἰ 

ε]]1ρ615. ῥγδεροοίτίοηῖς ἐκ νεῖ πρός. Ὥοπξ. --- Νυ}]ὰ μἰέ 6118}. 
ο΄, 1181, Οου)εοετε Μαιβ]λπάνβ εἰ 7αοοβεῖαα ἀλλ᾽ αὐτὴν δρᾷς δάμαρτα 
σήν. τε] 1οὐἴον δοης. Ὑ|4ε ϑδοξδείεσυπθΒ Μεῖ. Οὐ. Ρ. 77. αὶ ποδίσυπι 
Ἰοσππὶ ορίϊπις 1] υδῖγανιῖ. Ὅπδυς νοοῖς τήνδε δϊο εἰ ἴπι γ.. 1145. ποι αὐ]α- 
οὔ ΔΡ ἐὸ, {62 δἴτρὶ πλπβ δυρτα. δὰ νυ. χ27., Δῖοπξ. 

ιιϑὅ5, Ὧε νι ψιχαγωγός νἱά. Ἡ, δίερῃ. ὙΒεδ. Τληρ, ΟΥ. 1Υ͂. γ. 
5... Ἐ. Μοπκ. - 

ιι55, τύχην νυΐρο. τύχῃ εὐαειαιίο δὲ Ἐ ἰδ, ἀπδτ τεοερετααξ 
Ὑναἰεῆς]4, ήδρηεν. εἰ Μαι δε, τεοῖε οὐθηΐηο, [7Ὸ π ἢ. --- ΠΏχΩΑΘ σηαῖε. 
ΑἸ εδὲ Ὥοῃ ἥδετο δουῖῖ, χφιοὰ εδὶ ἐῃϑίδ ]οτὰ {ξτάγαπι ραϊδαῖ: 46 ἀπὲ 
τε Βῖο ποὺ εδβῖ βειπιοὶ δἰϊπά, οι ογεάθρε υὑέριιπὶ 686, αυοά δοοίαϊι, 
Ὧδε εο ]ιῖο δοῖΐο δϑῖίυν. Αἴχυὶ 1ἃ δοουύεαιϊψαπι τϑαυῖτι. ϑοόρβοοΐεα Απιΐξο 
10. τὸ μὴ ᾿πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε. Νεχιιε «11 γαιῖῖο εδῖ ἰμβηϊ- 
ανΐ, ὧὡΣ ἴὰ Αἴδοα τ, 9έ1. οὐδὲν σ᾽ ἀπιστῶ καὶ δὶς οἰμῶξαι, γύναι. 

ι1τὅ6. Ηἰς νεγβὺβ σπΐρο δίπς ἰπιεττοραιίουα Ἰὸρτον, 705 ἢ. --- Ουἱ 
δα δμιυπε Ἰπιειτορδηῆὶ δἰβηιπι ἱπηριοθαὶ , Π, τὼ Οεηδηγ, τι πιεδῖγ. τοὶ, 
ΧΧΙΧ, ἢ. 124. ποι Βος υἱἱ δγριπηεηῖο ἀεδεραῖ, φυοὰ ἀρ ἔχω σε ἀϊεσϊυγαι 
ἐυϊδδεῖ Εἰιτρίἠεβ, δβεὰ 1|1ο, φιοὰ ἀέλπτως δάἀϊεοῖτι «οἰ, Ηοο΄ εδὲ δπΐπὶ 
«Χο απιληιδ : ἰηἰεγχοβϑηῖεμι ἀΐςεγα οροιίεθαῖ ἔχω σε, δίῃε ἰαϊ δἰ απιεμίο, 
αυΐο ͵6 ᾿εῃεγείηθ δὩΠὶ,) ΠΟῺ δὴ ἴδηεγεϊ ρυδεῖεσ δρεην. Οπρίϊδτα ῥοΐεταδξ, 

1140. Ὑειετεβ βοϊθραηῖ βτανεβ ἐογίμδε υἷςεβ Πεοτμι ἰωνϊἀΐδς σε- 
ἔεττε. γιά. Αδβομ. Ῥείδβ.. 867). οὐ ξυνεὶς δόλον Ἕλληνος ἀνδρὸς, οὐδὲ 
τὸν ϑεῶν φϑόνον. 'θὶ οἷτος ΒΙοπιβεὶ ἀΐιβ ἰὰ ΟἸοερατῖο Ονρεὲὶ οθῦ. ὥϑονος 
νι» εἷλε ϑεύϑεν. Βυρρὶ, δ4η. εἰ δὲ μὴ, βίᾳ δορὸς Ἴδη τὸδ᾽ ἔσταί, 
κοὐχὶ σὺν φϑόνῳ ϑεῶν. 1ρα. Ἁ. 1το0). Μή τις ϑεῶν φϑόνος ἔλϑοι. Ἠο- 
τοῦ, ΠΙ. 4ο, ἤἤμαιις Πολυκῤάτεε ὧδε λέγει' Ἡδὺ μὲν πυνϑανεσθαι 
ἄνδρα φίλον καὶ᾿ ξεῖνον εὖ πρήσσοντα" ---- ἐμοὶ δὲ αἱ σαὶ μεγάλαι εὐτυ- 
ἰαι οὖκ ἀρέσκουσιν», ἐπισταμένῳ τὸ ϑεῖον, ὡς ἔστι φϑονερόνε ΨΊ!. 46, 

ὁ δὲ ϑεὸς, γλυχὺν γεύσας τὸν αἰῶνα, φϑονερὺς ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται ἔων. 
Αἀϊῖεϊ ροῖεδς Ριηὰ, [ρὐπι. ὙΠ. 55. ὁ δ᾽ ἀϑανάτων Μὴ ϑρασσέτω φϑο- 
γος. ϑορῇ, Ρμί!οοι, 776. Ἰδοὺ δέχου, πα" τὸν φϑόνον δὲ πρόακυσον, 
Μή σοι γενέσθαι πολύπον᾽ αὐτά. Οοηθετοα Ὑα]οΚ. δὰ Ἡετοὰ, Ρ. 210. 
δο. ΜοπΕξ, .--- Ῥ] νπιλο Ἀπ]ι8 δοηϊεϊεῖδα ἔοττωτ ας εσίδηϊς ἰπ᾿ σδίεγυι 
λ1δτῖθ, αἷϊα ὀχδπιρῖα σο!]εοῖα φἱεμῖ5 ἃ Μανκίαπάο δὰ ϑιρρ!. 548.:; 4ΌΠ0α 
οὐάκε 1,ν. Ηἰοῖοσ. , αἱ. Ῥωσίως ΟαπελίωΣ αἰοέδμν ργοεαΐίμα δασδ, μὲ 
δὲ σε ἀσδογενε λοπιίχεασα πόα σὰ ἤοπίωπα βορυϊιφιμε! Ἰοπεαπι 
ψιάεγσίμγ, ὧδ φαπιὶ ἱπνίαϊαπι ἰοπῖσο, φμαᾶπι πιἐπέπιο δῶρ ργέψαξο ὕμοῦμε" 

Ν] 

ὑν δ 



- 

---- 441 ---τ Ἂ 

44.. ὦ τοῦ μεγίστον Ζηνὸρ. εὐγενὲς τέχνον, 4185 
ο εὐδαιμονοίηρ, καί σ᾽ ὁ φιτύσαφ πατὴρ. 

σώζοι" σὺ γὰρ δὴ τἄμ᾽ ἀνώρϑωσας μόνος- 
πῶς τήνδ᾽ ἔπεμψας γέρϑεν εἰς τφράος τόδε; 
---; , Φ -. , ! 

ι146 ΗΡΑ. μάχην ξυνάψας δαιμόνων τῷ κυρίῳ. : 
“4.4. ποῦ τόνδε Θανάτῳ φῆςς ἀγῶνά συμβαλεῖν ς 1460 

᾿ ἩΡΑΖ. τύμβον παρ᾽ αὑτὸν ἐκ λόχου μάρψας χεροῖψι. 
“414. τί γάρ ποϑ' ἥδ᾽ ἄναυδος ἕστηκεν γυνὴ 
ἩΡΑ͂. οὕπω ϑέμις σου τῆςδε προςφωνημάτων 

1160 . κλύειν, πρὶν ἂν ϑεοῖσε τοῖσι νερτέροις 

"ποᾶσ μεδ]ίοοφμθν Ῥορμῖίο Ἡοπιαπο ἴϊοαταῖ. Ὑεῖ]ε). Ῥοϊετουῖ. 1, 10. 
δος ἱπιπιογίαξεο ρεγεοαίωμς 68[. μέ, δὲ φιεΐᾳ 'δογάπι ἐπνίαογοὶ ορίδεδ ἂσ᾽ 

- [οτίμπαδ σμᾶσγ ἕπ ἐρρώωπε ροξίμϑ δαενίγεπέ ἠμαπι ἐπ τεπιρμδέλοαπε. 
7 ες:. ᾿ κι , 

τοάλ. φυτεύσας Ὀπιαεα δηῖς ἈΓιδρταυϊυση σεάεδε δὰ ποδία δίργα νι 
ὅ05. οπέ. --- ᾿ 

χιάξ. [τὰ Τιδθο. Μααν. Βομδεῖ, ἐὰπι Ὀοὰᾶ, τοαῖατι Ἐς μάθεὶ τὐμά 
γ᾽ ὦρϑωσας, χυοὰ ΔὉ Δτετο ἀεργδυδίι πὶ εθ]. Οείεγας εὐϊιϊουαδ δεφαπηί. 
ΑΙ. Ιερεπίεώχ σὺ γὰρ τὰἀμ᾽ ἐξανώρθωσας μόνος. Ἐτεαυεπιϊά δυηξ 
ἀνορϑοῦν, εἰ ἐπαγορϑοῦν. ἐξαγνορϑοῦν νετο ποὺ ΑἸ10ὶ οἰδεπάϊ, εἰ πο! πὶ 
᾿ποσαθυϊυ ὉΠῚ118 ἀϊμαθ δυοίοεϊϊαῖϊῖα π᾿ δἱμῃρι]αεὶ τεύβὰ ἰαενῖ: οτεάο 
εαυΐϊάεπι οοπβοϊαπχ [ἰδὲ δὰ δυρρΙεπάππι χαείσαπι; απο, ἱπιεγοϊ πα 
δη, Βίαραι, Δῖοπε. “- : ᾿ 

χτ145. Ἠλθεοϊ 1,286. ΑἸὰ, δαιμόνων τῷ κοιράνῳ, εἰ εἴ. τυΐϊρο: πεὰ 
ἴασηεα τἱἄθο αι ρδοῖο [Ὁ16}]ϑέτε ροδδεὶ Αἀπιοῖαβ ρὲς πὴς εἰϊτοΐπὶ ἀ6-- 
διρηαιὶ ϑάνατοκ. Ἰάεπι ῥγονβὰβ ναϊεῖ δαίμονες εἰ. ϑεοί, Ἐπχροιΐὲ ὅ5.8ο- - 
Ἰαδῖα ἢ τῷ τῶν νεκρῶν κιρίῳ: ἰρίταν 218}1 ἀοθίϊαυβ επλεπάανι, νερτέρων 
Ῥοδῖ 7δοοβδίαπι Απἰμπηδάν, Ρ. 56, εἰ δῖος ύαρῃεν. Μαιιμίδε, Οοηξ. δβυρνα 
ν. 850. ᾿δλϑὼν δ᾽ ἄνακτα τὸν μελάμπεπλον νεκρῶν Θάνατον φυλάξω. 
ον ρει Μαιιμίαει τῷ κυρίῳ εχ Β. ἢ). ΕἸ. εἴ ϑεδοίίος δεὰ τυ ]Ἱρβδῖιπι, 
σῶδ αυϊάεπι πάϊοε, Ἰοηρε γρτϑεδίαι, ΄οπἄ. --- Οὐυσα αὐΐηᾳιια σοἀά, 
δαιμόνων τῷ κυρίῳ Βαρεδηῖ, νϑραπι ἰὰ εδβὲ βυβριίοαῖυν Μαδε}δο, Εἰρτο- 

- δῖε: δὸ ἀερεναῖ ἰὰ σοηβάξητδ, ργοημμοῖδγε, Νὰπιὶ αᾳυοᾶ 7Δ0οΡδιι5 εἰ 
Μοηκίυδ Ἄοοηϊεοσετιπξ, νερτέρων τῷ κοιράγνῳ, ἴῃ 6ἐο εἰ γιϊοα]τπ8 ῬΑΡΌ πα 
ςὐηνϑηϊεδηῖον ἀϊοϊΐοπι ροείϊοδα ροβιειιβ, εἰ ἰοῖδ Ὁταῖϊο διιίρυα εδῖ, αυΐα, ἡ 

«Ὡὐοὶ ἰρδαπι ποπιεῦ Θάνατος αϊϊοίτιν, νερτέρων κοίρανος ἐπιεϊΠρίταν «4ιδης. 
Ὀιγοάὰς νἱῖο οατοὶ δαιμόνων τῷ κυρίῳ. Ἰὰ τετο πὰ εβῖ, τι Μίδιιμίδα, 
ἐχρ!οαῖ, δαίμονι ἐκείνῳ, ὃς κύριός ἐστι τούτου, τοῦ ἀνάγειν τοὺς τες 
“ϑνηκότας" τδαν 4815 ἰδπεπὶ εἰν 1116 2 - δὶ ἰοσῖε Αδδοι]αρῖιδ,. ἄς χὰ 
δΌΡΤΑ ν. 121. δεη4. δεἀ ροἴϊιδ δαιμόνων τῷ τοῦ ζῆν ἢ μὴ ζῆν κυρίῳ. 
1θάς 1Πππὸ αιΐ δἷς ἰθϊε!!ρὶΣ Αἀπιεῖδ, δϑομο]ιαδίδε σεῦθα, «χυὶ εοηρθπι 
Ἰεοιϊοπθτι δηῖθ οσι]ος μιαδυΐτ, 816 δοσιδεμᾶα: τῷ τῶν ϑεῶν, ἢ τῷ τῶν 
γεχρῶν κυρίῳ" φασὶ γὰρ τοὺς νεκροὺς, δαίμονας, ἢ τῷ ταύτης κυρίῳ. 

1180. Ῥεριημμοπὶ νἱ εριτν τ}}}118,. φῃοά Ευτὶρίἀεθ ἤππὸ δοορυϊπῆλ, 
ΒΟῺ [ο]ϊόϊι5 ρτδριεγνεείῃϑ εῖ, Αἰ γεσγὰ οπλΐβ ἢ 8}116 ἐμοοπγο αὶ 8115 οδιϑα 
Ῥδυῖῖπι ροδιζα εδὲ 'ἴὼ Ογδεοοταχῃ ὧ6 ταῦιδ δδονῦῖ8 Ορίῃίοπα, εχ 41 δὶ, αυΐ 
ΤΩΟΓΐ 8 νἱδὰ8 ιογαῖ, ἰπ υἱϊαπὶ τεάϊγεῖ, δὲ ἱπωρυτας Βαρερδῖωσ, εἴ ποῖ, 
δἷης δοϊεσμηϊδίε ἐχρὶασὶ ἀορεραῖ; ἀϊουπῖαν δρυὶ Ηξεγο. Ὑόπι. 1. Ρ. 025, 
Τοῦ. 11. ν», 1482. δευτερύποτμοι εἰ ὑστερόποτμοι, ηιοά τωϊαϊπια ταυ-- 
᾿τδιάθμ ἴῃ δευτερόπομποι εἰ ὕστερόπομποι, υἱ πομημ}} 16 υἰδαπι εβῖ, Θρ- 

“ 
} 
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εὐ ν ἀφαγνίσηται, χαὶ τρίτον μόλῃ φάᾶορ. 8165 
ἀλλ᾽ εἴραγ εἴσω τήνδε' καὶ, δίχᾳιορ ὧν, 
τολοιπὸν, .Αδμητὶ , εὐσέβει περὶ ξένους; 

: χαὶ χαῖρ᾽" ἐγὼ δὲ τὸν προχείμενον πόνον 
1155 Σϑενέλου τυράγνῳ παιδὶ πορσυνῶ μολών. 

“4 4.. μεῖνον παρ᾽ ἡμῖν, καὶ ξυνέστιος γενοῦ 4470 
᾿ἩΡΑ͂. αὖϑις τόδ᾽ ἔσται νῦν δ᾽ ἐπείγεσθαί μὲ δεῖ. 
14. ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, νόστιμον δ᾽ ἔλϑοις πόδα. , 

ἀστοῖς δὲν πᾶσῃ τἰ ἐγνέπω τετραρχίᾳ, 

Ῥοτίπηθ Βοειιίρεσαϑ, αυΐ ἀθ ΑἸοεβιϊϊ ἔλβυϊα χιυδεάαδνῃ Ῥτοῖαῖε 4 
Νέα Τεισοήεπ σγξωτ. 1702. Τόῖ, 1. Ρ. 120,» αἴΐεγε ΡΙαϊδγοιὶ Ἰοςῆπα 
Θαδεδῖ, Ποπι, 'Ῥ- 180. Βι6)1. Ῥγδεῖεγεα διυΐϊεπὶ Ἔἐχουδδηάεδ δϑὶ Ἐμπιτιρί ἀες εο, 
ᾳυοὰ 50}10 τὐπιὶ ᾿επροτὶδ, αυσπὶ Αἰοεϑίῖθ ἀοοσεγεῖν, τϊεραῖαν τεγιϊαχηπν 
Ῥατίλιπι δὲῖοσε, οὐἱ ΑἸοςδι 15 ρᾶγῖεϑ ροϊιϊθδος σοτηχαϊἴετο, 52» ὦ 5. 

χ1δ1. ἀφαγνίζειν οι ρμπγίβοατα αεὰ ἀοδεογατδό νοτιεπαπι χαοηεῖ 
ξδιμ. δἱ!οβαηβ ν. 75, Ζερὸς γὰρ οὕτος τῶν κατὰ χϑονὸς ϑεῶν, Ὅτον 

, τόδ᾽ ἔγχος κρατὸς ἀγνίσῃ τρίχα. δὶ ἀδ δοπιίτατία δεγοηιοηΐα αἰεί 
ἁγνίζειν. Ὥοπ . : 

χΧ152. 4ίκαιος ὧν ἱπίετρτεῖαῖηῦ Μανιδδυς Ζωοπιασπιομτα αἰεδεο. 
ϑαιϊδ ἐγεχυξοῖον Ἰερίτν δίκαιος εἶμι ποιεῖν τι. ῬαΥ εδὶ πια ζασεῖσ αἰϊφωϊά, 
τἪ ϑιρρὶ]. 186. ᾿Εγὼ δίκαιός εἰμ᾽ ἀφηγεῖσθαι τάδε, δὶ νἱά, Ματκὶ, 
Ἠεταοὶ. 148, δίκαιοι δ᾽ ἐσμὲν --- κυρίους κραΐνειν δίκας. 275. οὐ γὰρ 
ἐμᾷ γ) ἀρετᾷ Δίκαιός εἰμ᾽ ἐκπεσεῖν μελάϑρων. [ἴῖὰ Ηἰρρ. 1802, Ιεροη-- 
ἀμπιιοεηδεο Ὁ δ᾽, ὥσπερ ἠν δίκαιος, οὐκ ἐφέσπετο “όγοισιν, Ψίὰα 

.  εββεϊ πρὶ πὶ δὰ Ἠετσχοΐ, ἵχ. θο. ἭδοπμΕξ. --- Μαῖε ΜΑνκΚ]δηάι. Νεᾷχις 
οπιηΐοο πδαιϑηλ 1114 5 τόσο Ϊἷ: Ροϊεδῖδα οὶ, δεῖ δἱρηϊῆοδλὶ ἐχογεειεπι 
6854. ἔὰ νετο αἸϊεητιπιὶ ἃ» μοὺ 1000 εβῖ, θῥκωπε δίσ ἐμδέμσ, ἱπψυῖς, ρα 
Ῥοσίλας ρίωα 6556 ἐγρα δοσρίξεσ, 

1187. Ηυπο νεγδὰπὶ οἰϊανὶ δὰ Ηἰἷρρ. 800. δβεπϑ .ἀἄς οἱρηϊβοιξίσπο 
γοςΐδ αὖϑις. Μοπμξ. δ τὰ 

χι158, τὰ Μιυβρτανῖιδ, τεοῖθ, Τιερίταν ἴῃ 1,286. εἰ ΑἸά. νόστιμον δ᾽ 
ἔλϑοις δόμον, «δε οἴπὶ πιδηϊξεβδῖο υἱιίοβα εβϑρηῖ,) εὐ! Βαγηεδὶια ἀθ 
δὺο γόστιμος. Ἐχμίθεπε Β, Ὦ. νόστιμον -- πόδα, εἰ ὅδὸν Ῥῆο νασῖα 
Ἰεοϊίΐομε, Ὑγεδ ἰδῖὰβ νδιιεῖδῖο8 σῃθπηοσαν ϑοβμο] δῖα ᾿ εϑπι, 61|18Π} Ὀγδε-- 
τι}, ῥγόβρανῖ (δηΐενι5, εὐϊήετε Μιυδοτ, Οαἰδέ, εἰ Μαά]δε, Μορξ. --- 
Μοιμιίας πόδα, αιοά εδβὲ ἰπ 4υΐηάιι6 σοδή, εχ Ἠδοιθαθ ν, οάο, δυχῖδεα 
Ῥυϊαῖ. ΜΙΝ ποῦ ἢΐα υἱάδιυν,, δβεὰ βδησ ε886 βεηιίηδι δοεὶρίῃτατη, 4276δα 
δὰ δεηβιτὰ ἰἄδπὶ δ σγόσσιέπι, πεὸ ἄπνουν τοῖο Ἰοχιδυᾶὶ,. πάπα καὶ σό 
μ ἐξ ὁδοῦ πόδα κρύψον κατ ἄλσος ἴῃ Οεἄ, (ο]. 115. ; 

1189», Ηἰο αιοχις ἀεσρτγανδῖα εγαῖ ἰὰ εἶ, δηῖς Μιυϑρτανίηπὶ ]εσῖϊο, 
Ἡλθεῖ 1ιπβοατῖ πᾶσιν εἰ τετρωρχία, ΑἸάνε πᾶσι τὶ --- τετραρχία,, εἐ εἷα 
αυϊάεπι Ἠεγνδβῖιβ ἴθ Ῥυΐπιᾶ: ἰὴ βοοῃηάθ δυΐεηι πᾶσί τ΄ ἐννέπω τέτραρ- 

ἡ χίαις, φυοὰ τερεϊϊτιπλ ἐδὲ ἴῃ δεαιθηῖθιδ. ψΈγϑπὶ δου ριηνα ἢ δεγυδηξ Β, 
Ὁ. ΕἸ. εἰ Εταρπι, Οεΐεταπι 4π8ε βεχυπαίιν Παρεῖ Ῥμοῖίια, ν-. τέτραρχία. 
Ἴεττάρων μερῶν ὄντων τῆς Θετταλίας, ἕκαστον μέρος τετρὰς ἐκαλεῖτο. 
ὄνομα δὲ φησιν εἶναι τοῖς τετάρσιν, Θετταλιῶτιν. ἀιϑιῶτιν, Πελασγιῶτεν, 
“Εστιαιῶτιν. καὶ ᾿Ἡρισιοτέλης δὲ ἐν τῇ κοινῇ Θετταλῶν πολιτείᾳ, ἐπὶ 
᾿Δλεύα τοῦ Πύῤῥου διηρῆσϑαί φησιν εἰς τέτταρας μοίρας τὴν Θετταλίαν. 

. Ἑδάεπι ϑιιϊάδε εἰ Ἠλγρσογαῖίο: εχ Βοὺ ἰθρεπάιπι --- ἐκαλεῖτο " καϑά φη»- 
σιν Ἑλλάνικος ἐν τοῖς Θετταλικοῖς, (ἀταπιπιαιίοὶ τοδρεχεῖσ ἢϑιροϑιβ, 

“ 
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1160 χοροὺς ἐπ ἐσϑλαῖς ξυμφοραῖσιν ἱστάναι, 
| βωμούς τε κνισᾶν βουϑύτοισε προςτροπαῖς: , 4178 

κ . 

ῬΗΙ. 1Π. Ρ. 117» 26.. ες Ἀεῖδκ. “γιὰ, ΑἸἹΡετῖῖ, δὰ Ἡδξβγοῖ. ν, τετράρχαι; 
Ὡοπέ. ᾿ ἫΝ “) . 

νι Δ160. Ἀδδρεχὶς Ῥοεῖα γψεΐεγε ρῬοριυ]ατίαπλ δυοσαπι σομδιι διά! 6ι: 
ἐχδοτί ὕδια Ἰοοῦ Πέπιοϑιμοπὶβ κατὰ Μειδίου, Ρ. 550, 25. ἔστε γὸρ δήπου 
τοῦϑ᾽, ὅτι τοὺς χοροὺς ὑμεῖς ἅπαντας τούτους νἀ, ὕμνους τῷ ϑεῷ ποι- 
εἴσϑε, οὐ μόνον κατὰ τοὺς νόμους τοὺς περὲ τῶν Διονυσίων, ἀλλὰ καὶ 
φατὰ τὰς μαντείας, ἐν αἷς ἁπάσαις ἀνῃρημένον εὑρήσετε τῇ πόλει, ὁμοίως 
ἐκ Δέλφων καὶ ἐκ Δωδώνης,: χυροὺς ἱστάναι κατὰ τὰ πάτρια, καὶ κνισ- 
σᾷν ἀγυιὰς, καὶ στειρανηφορεῖν, ϑεχυίτἀν ογδοῦ]τιπι, οὐ) 8 ἈΠπιὰ δυο," 
ἹΜεμνῆσϑαιν Βάκχοιο, καὶ εὐρυχόρους κατ' ἀγυιὰς ἱυτάναι ὡραίων Βρο- 

᾿αἰῳ χάριν ἄμμιγα πάντας, Καὶ κνισσᾷν βωμοῖσι κάρη στεφάνρις πυκα- 
σαντας. Ἰθιάσπι νἱἀδα8 αἰΐα μαϊαϑπχοαϊ, ες 'π Θτγαϊίους Πρὸς Ἰακαάριατον, 
Ῥ- 1072. δῚ οταοα!α ΠεΙρδίοαπι Ἠοτίοθ Ἰοχιυίταν: «“πόλλωνγι “ἀγυϊεῖ, 
-“Μητοῖ, ᾿ἀρτέμιδι, καὶ τὰς ἀγυιὰς κνισσῆν «καὶ κρατῆρας ἱστάμεν καὶ 
χοροὺς, καὶ στεφαρηφορεῖν καττὰ πάτρια ϑεοῖς Ὀλυμπίοις καὶ Ὀλυμπί-- 
αἰς, κι τι λ.. Ἠδηο γϑίη βδρεοῖϊαξ Αὐἱβδιορμδηοθ ἂν. γιλόο. γω; πρὸς 
ἀνθρώπους πέτομαι παρὰ τοῦ πατρὸς, Φράσουσα ϑύειν τοῖς Ὀλυμπίοις: 

 (ϑεοῖς, Μηλοσφαγεῖν τε βουϑύτοις ἐπ᾽ ἐσχάραις, Κνισσᾶν τ ἀγ'ιάς, εἐ 
Ἐᾳ.: 1220. Τιν᾽ ἔχων φήμην ἀγαϑὴν ἥκεις, ἐφ᾽ ὅτῳ κνίσσωμεν ἀγυιάς; 
δ οπ . : , 

1161. Ψατίδη; Ἰεοϊϊοπετα ὁδοὺς νεῖ ὁδόν γτοὸ βωμοὺς πιεπιοταὶ Βα- 
ὨΘ51118) 6 σοπίδζίηνα οιἰἡιδάδηι, Ὡΐϊ ορίπου : Ὑἱά, ποῖ. ριδεσεά, Ῥγοροπάεο 
ἴθ ΒΙοπλβεἸ} πλεῖ δομτεπίϊασα δουθεδιῖὶ8 κγίσα εἰ κγισᾷν τὸ νυ] ραιϊΐδ 
κνίσσα εἰ κνισσᾷν; νἱὰ, κὦἁ Αεδοβ. Ῥτοπι, ὅοϑ. 1Π|2πὰ ςεσῖθ βου ρίιγαπὶ 
ἰαεηῖον Ογαπηηαῖῖο, γιά, ΑΙΒενῖ, δὰ Ἠρδγοῖ, νν χρνίσα" ἀτμὸς καπνὸς 
τῶν ϑυσιῶν. Ἰ)εϊπάε προτροπαῖς, πιδμήοβς ΑἸάι8 εἰ δβεαιιξηῖοβ δωῖθ 
Βανμοβίθιη. προστροπαῖς, χυοᾷ οοττεχεταὶ Ὀἀπέεγιιβ, Βαβρεπὶ ΕἸ. Ῥ, 1 δες, 
οπκ, --- ΒΙοτωαβειάϊιδ ᾿ἰὰ ἀθ ποταῖηε χρῖσα ἀϊδραϊανιε, τι δἰτυ!ετὶϊ,. 
αυδ6 ἈΪ81} Ῥγορδηῦῖ 9 4086 διιϊΐεπι Ῥεσεϊπεγεηΐ δα τεπὶ, ἢοπ δἰἴζυ! εὐ. Νεα 
χηΐηοῦ ΜΟΏΚΙΙ δοοοτάϊα εἴ, αἱ δὶ ἰηβρεχίβϑβεξ βυδπιιηδίΐοοβ δῦ, ΑἸ εγῖΐο 
οἰξαῖοδβ, ἰὰ βὸβ 8 Ὕεπη, δὰ 1]. α, ὅ17. Βαεο ἰγδὰϊ νἱάϊβδβεῖ:- τὸ χγέσα καὸ 

4 Ἃ 4 ἤ Α 4 , 4 δι ἢ 8 

τὸ ἐ καὶ τὸ α βραχύ. καὶ τὸ μὲν «, ἐπειδὴ διὰ Ἰτοῦ ζω τὸ ν᾽ βραχὺ 
.»ὕ ι ᾿ 4 ᾿ 5 . 23.» Ὰ » 
ἔχει" τὸ δὲ α, ἐπειδὴ τὰ εἰς α θῆλυς ἀπὸ μελλόντων ἢ ἐνεστώτων 
"γινόμενα βραχὺ ἔχει τὸ α'" δόξω, δόξα" ἄξω, ἄξα καὶ ἀμαξα" μῶ, 
ἹΠῶσα καὶ Μοῦσα" ἐκτέταται δὲ ποιητικῶς τὰ δύο" κνίση δ᾽ οὐρανὸν 
ἧκε. Ἑδάετα ἔετε δρῃὰ Εἰγιω. Μ, Ρ. 8215 ὅ1. εἰ Ὠτδοοπόχῃ ϑιγδϊουηίσθη - 
ΒΕΙῺ Ρ. 51, 18. εἰ 68, 1ὅ. Ἰερπηίυν,, δρυᾶ 4ιεπὶ χγίσσα δοτὶρίαπι, οὐξ. 
βουϊρίησαθ ἕασει χιοΐ ἰάεπὶ Ὥταθο ρ. 58, 16, οἷ: βῇσσα συστέλλει τὸ 
α, ὡς κγνίσσα. Ἐδάδηα Ὑοολ]υ]β ΟΡ δαμάεπι οδιιϑᾶπὶ ἰμεν 86 σοπιραγαῖᾷ 
ἴω Εἰγπι. Μ, ρ. 196., 49. υδὶ δἀποιδϊῃπι: παρὰ τὸν βήσω μέλλοντα γί- 
γεταὶ βῆσσα, πλεονασμῷ ἑτέρου σε. Οὐοὰ δὲ ᾳφιϊά ρτο διο ἀεοτγεῖο νοὶ 
ΒΙοπιβείϊ8,, γε] Μοικίι8, δἰΐεσγα νο]οδηΐ, δες Πνυδοοηῖβ νεῦρα ἀεθερδαὶ 
Δἀδουίθενε Ρ. 26, 864. ἀξερτομιρια εχ Ἠετοάίδη; ἰἰρτο περὶ διχρύνων». εχ 
4ο εὰ αἴϊϊ , Ὠϊπήοιβιθ. δὰ Ατίβεοριι.- Ἀδὰμ. 1554, ἄνασσα' βρα- 
χυκαταληκτεῖ. τὰ γὰρ εἰς αὶ λήγοντα ϑηλυκά, εἴτε ἐπὶ ὀνομάτων εἴτα 

, καὶ ἐπὶ μετοχῶν, εἰ ἔχει τὴν πρὸ τέλους συλλαβὴν εἰς δίχρονον λή- 
γουσαν, πάντως ἐκτεταμένον αὐτὸ ἔχει, πᾶσα, τλᾶσα, φῦσα, δῦσα, 
ἴσα, ἸΚρῖσα, κνῖσα. οὐκ ἀγνοῶ δὲ οτρ Πίσαν εἶπε τὴν πόλιν κατα συστολὴν 

, Πίνδαρος, εἰ μέντοι εἷς σύμφωνον λήγοι ἢ πρὸ τέλους σιλλαβή, τὸ δί- 
κ΄ χρονον συστέλλεται, ϑάλασσα, ἄνασσα, πίσσα, νύσσα, λύσσα, Κίλισσα, 

Φοίνισσα. δ] ἀϊδεγίυιπι μος εϑὲὶ δι Πλομ 1), “ΠΑ Πλ(ια ΠῚ Ὧδ ρδίιτα 
αυϊάεπι͵ βδῖϊς δοραγαῖιμι, αὐτὰ Φοίγισσα ἀεροαῖ ὁ Ἰοπριπὶ μάρασε. 18-- 

8 



ἘΘΞΕΞΕΘΟΞΕῚ 414 μρρυνου ον 

νῦν γὰρ μεθηρμόσμεσθα βελτίω βίον ᾿ 
τοῦ πρόσϑεν" οὐ γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι. 
ΧΟΡ, πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 

1168 πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι ϑεοί. 
ο χαὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσϑη, 4180 

τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον εὗρε ϑεός. 
Ν τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

ΒΥἰποῖθ δυΐοπὶ αβετεπάπηι ἐγδῖ, χυοὰ Ἑδνοτίηυα μαρεῖ: κγίσσα, κορνότερον 
μὲν διὰ δύο σὺ ουφετες. Ἡρωδιανὸς δὲ ϑέλεει ἀπὸ μέλλοντος αὐτὴν. 
γενομένην τοῦ κνίζω κνίσω δι᾽ ὃἧνός τὸ γράφεσϑαι σ, καὶ ἔχτασιν λαβεὶν 
τοῦ τ. Ἑδάεια ἰΠ|6 ρϑ.}]Ὸ ρμοδῖ αἱΐφθ συεγρὶ σερεῖϊϊ. Ὑαϊάς οοτμπιεπάεὶ 
Ἡειοάϊδηϊ δευϊθηίαγα δηδϊορία, σὰ ἴῺ δ᾽ Π}}}} οδιιδδᾶ υἱϊπς ΕΠΠπ)δ] εἰς δά 
Οεά. Οο]. 687. φιοά Αἰἱοὶ ποὰ ἀϊχεσυωῖ χρέττα. [Ιἴδαᾶς ρυδηλιχδιϊεῖ, 
αἱ ὁ γεν 6856 π᾿ 86 νοσα ἀϊχούιξ, πος γἱἀδηϊιν νο]υΐδδα, ἄδθεζε 
ἡ οοτηῖρὶ, αὐ 6 κγίξζω, κνέσω πδὶιπι, δεά Ὁ50 ροεῖαταπι ρῥτοάπςοὶ. 

1165, Ἡπηο οουδιγμοιίομεπη μαθεῖ ἀρνεῖσθαι ἴῃ Οτεδὶ, 1597. “Αργεῖ 
χκαταχτὰς, καφ᾽ ὕβρει λέγεις τάδε; Ἰοπκ, 

χ16ά. Ἰιδάσπι βηδρδοβιϊοῖθ οἱδυπηῖον ααδίαον 81146. Ἐατὶ ρεϊ5 “Δ υΪδα 
Μεάεα, Απάτομπμαςομα, βΒδοοβδο, εἰ Ἠεΐεμδ, ἐχοερίο ᾳυοὰ ἴω Μεάεα, τίος 
Βυ)ιδ ψεσϑι σαὶ δ] Ἰορίιαν, «Πολλῶν ταμίας «Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ. οπξ. 
--- γιάς δὰ βμπεπὶ Βασοβδι χης : ' 

τιῦ5, Ἡπης. ν. οπὶ ἀποθυθ ϑεχιερῦριθ βαρεῖ ϑίοβαδειι Ἐχς. ". 
η65, ἅτοι. 71οπξ. 
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ἀβίωτος βίος: 
347.᾽ 

. ἀγχόνη. “55. 
ἀεί. Ὑις εἾυβ, οἵιπὶ ῬΑτΕϊοΙρῖο, ΕΝ 

ἄξεσθαι. 5506. 
ἀϑρεῖν εἰ δρᾶν σοαδιδα, 1110. 

ἀν εἰ δ οοηΐιϑα, 1082. 

«Αἰγαίων ἀκτά. δοθ. 
«Αιδὴς οἰπιρ!τοῖτεν ρτὸ πιυγέθ. τ, 
᾿αἰδόφρων. Οοτηροδῖτα ἈΡΙῸΕ Ἰόγἑταθ 

δαδηῖ Τταρὶοὶ, 660. ᾿ς  ;; 

αἰδὼς: γρεγοπίϊα εγρα, αἰβὸθε “διὰ; 
αἰϑὴρ {δπλΐ ἢ] Πι1ΠΔ. δο5. ᾿ 

αἵματα Ἰώ Ῥ] τ, 812. 
αἵ ἱμύῤῥαντὸς." τὔθ, . 
αἰνεῖν. 2. ἮΝ 

αἷτος. Ὁ: εἶδα. δ16. . 

: αἰσχθὺς" εἰ ἐχϑρὸς οοπδιδά, 1044." 
' αἰὼν, νίέᾳ, 547: τ} 

ἄκχλαυστος. ῬυρΙοΣ εἰρη βοδῖσ ΠΩΣ 

οἰϊγόνισα Βθ)ὲ δεπειΐε. 178." 
ἅλις να] θη 8 “μετρίως: 918,, 

ἄλλως. 245, δέοι - ι 

ἄλυροι ὕμνοι. άθοι 
ἀμὸς γντο ἐμὸς: 4ρθδ.᾽ 

ι 

ἜΝΡΕΧ ΘΒΑΒΟΥ͂58. ᾿ 
χ; ᾿ 

π΄ π π“ΠπΠ-  - ΕΥ 
« ᾿ εἶ τ 

, ῬΒγδδῖδ᾽ Ἐπεὶ μἰδέα ἃ 

" 
δ ν τὶ : 

.ς΄’ 

ἂν, οὰπι Ὀριαῖνο δεόαμάδα, Ρετβόηλε, 
ἫΝ ,7Ζαοίας. γαϑ. 

ἀν δὴ διιρργεβειηι δηϊό καρ) δοιίναπι 

76. 889. 957. 999: 
ἂν ταρ δε τακο, γ8ι 1λ. 657. 
ἂν χραὶο Ἰηδογίπτ, χ84, ᾽λὃς 
678) ἀλλ᾽ ἄνα, “δά, 386. ᾿ ᾿ 
ἄναξ πέλτης, ἀἄγαξ κώπης. διά, 
ἀνέχεσθαις, ϑτῴν ι πὴ ὸ 
ἀνήλιοςι 4άδο, . ., Ἢ 
ἀνήρ. Ῥμγαδὶα εἶγαι ἐν ἀνδράσι ἡάι, 

δδ᾽ ἀνὴρ ἔξ ϑε ́ὅ4,;, ᾿ λα 

ἀνόνητα. ἀγήῃ͵ ἘΝ ΝᾺ 
ἀντὰ Ἠσπιενα᾽. ἔγϑήμϑων, Ῥὲ ΕΒ Ἰοσἡμιίς 

Ῥοεῖίε γὰγο' πραγραίαπι, 888β.ὑὈ. ᾿΄ 
ἀντιτέμνειν, ἀντίτομὸς. 98:1. β 
ἄξιός τινί τι ος. 446, 

ποδὶ ἐχρεφατ. 658. 
ἀξιοῦν. 1)6 τιδιϊναρ , «τὶ 889: ἴδὶδὶ 
ᾧ0 Βειιῖνι, ἀεξχηῃρίίο: ἀπηριξαῖα. {μα- 
ὃ δ οι 1.6, . : ’ 

ἄπαις παιδὸς ὄνεοςν, γις μύζιιε ἰοσα--: 
11οι18,. 7άϑι ̓ 

Ὡ 

οὐκ ἄξιον, 

.- ἊΝ 

: ἀπειπεῖν, } ΠΉΤΟῚ οἰραν σε ὄαπὶ ἀοοῦ-3 
"βδῖϊνο --ο αυϊά οην ἀαϊνο δοῦ, 

, ὠπειρύκακος. ὅγε. -. !' Ἂ 

ἀμπλακεῖν. ἰδηΐαπα δογιβίτϑι γίᾷε ἀε' ἀπιστεῖν, Ὡς δουδιν. χιὅθι . 

εο γερο εεπι λά Μεάφατα Εἰιμο». ἀπλακεῖν, υἱᾶδ᾽ ἀμπλακεῖκ.  - 

“ Ζεῖ ν., 527: 

ἀμφὶ δυραυάιτηπι, 1οὔο. - 

αν εἰ ὧν ἐενπιϊηδιϊοῃεθ ̓  «δομξαραα," 

“..δ25. 586: τὐτῦν 

ἂν. οὐκ οἵδ᾽ ἂν εἰ «πείσαιμι, (48... 

ἂν τοῦϑο΄ μυιϑαΐυκ' ἀεδοδα. ὦ, οὐσμΐλιεμα. 

οἴγυχη, 76. δὅ9: οθϑ, 987: 

ἀπότομος. 118. 
ἄρα γαϊὲῶϑ σογιῆθ, ὅ51, γϑι, Ἂ 
Ἄρεος εἰ ἄρεως, διά. ᾿ Δ 

᾿ ἄριστος εἰ ἀρισεεύρ δ91. , 
., ἀρκεῖν οὐχτὰ ρατιϊοῖριο, 895, 
ἀρνεῖσθαι. οαπὶ Ῥαειϊοὶρίό, 1162,.. τ. ὁ 
ἄρταμεῖνι ϑλΌ .-' ᾿ 

ὃ ἐ 



-.-.Ο-- 0ὁ6ὃὅὃὅ.----- 

ἄς ὕτὸ ος ἰογπιϊπδιῖο δι ϊϑοιϊϊ γον 585. 

“Ἰσκληπιάδης 970. 
ἀτίζειν. χοάλι. 

- αὐγαὶ εἰταρ!οῖτος ἀϊοϊατο ᾿γὸ αὐγαὶ 
ἡλίου. 677. 870. 

αὔριον. 70ά.. 
αὐχεὶν. 95. 685, 

ἀφαγνίζειν, ἀσδοογαγδ. 1151. 
ἀφορίζεσϑαι.. 51. 
“Αχερόντιος , ἜΉΥ5) μ ᾿Αυυρού- 

σέοθς. 45θ.ι 
΄ 

Β. ' 

β΄ εἰ 0 ἐρεξιδὰ; 299. 
βαλιός. 595. δὰάθ ἈΘΆΟ. Τιεοῖι, 

Οτάες, Ρ. 200. 
βῆναι δὶ ὀδύνης, εἴο. 886. 
βῆσαι. Αοἴνα εἰρπίβοδιῖο. μαι Δοτῖς 

διϊ, ΟἿΠὰ εοπηροεῖεῖα. τοθο. 
βίᾳ ϑυμοῦ, φρενῶν. 850. 
βίος εἰ βίοτος οουΐιδα 400. 

βίοτος καὶ ψυχὴ, 79." 
βλέπειν δἰτηρ]Ἰοῖξεν Ρῖο ζῆν. 144, 

, βλέπειν σεμνὸν, δεινὸν, ὀξὺ εἴς. γ83.. 
βλέψαι εἰ κλέψαι οοπίαδα, 208. 

1. 

γᾶρυς 5γό. 
χὰ 'ἰβ ἀϊηϊορίε, γαϊδπδ γ65. άϊ. γε 

. πιαῖα δἀάϊϊασα. 99. 474, 819. 811: 
998. 78 εἰ τε οοῃξιμα, 191: 508. 
960. 

γιγνώσκω 6. Ρατεϊοἰρῖο. 152... 
Τοργόνη, Γοργώ, Τοργών. κι. 

γύη, γύης. Ὅευε Β. ν. θ6οΔ. 

γνιοδόνιστος, ε.. γνιοδόνητος. Ῥταεῖ, 
ΡΟ 110 
γυναικοπληϑής. Ἐξὶς 

Ζ.. πο 

ὃ εἰ λ οσπξαμε. 467. 
δαίμονες ἰάεπι ᾿Ῥχογβῃθβ εἰκοϊ. ας 

ϑεοῖ. τιάρ. 
δαίμων , ἐπίονειριίεπι. 577. 80. 

944.’ πισγέμιδ8.. τ1τ48.. 

δαφοινός. δά, 
δὲ τλὰ}6 οπιίεδυπι, 517. 558. δὲ εἰ 

δὴ οοὐίωρα. 4οϑ, δὲ εἰ τὸ εοηίμε. 
δ9οὅ. θοῦ. γάι, 851, 

δείκνυμι εἰ δείκνυμαι οοπειταοϊ, οππὶ 
Ῥδγοῖρι6. 779. . 

ἐν δέοντι. Τὰ οοπεῖν, 827. 
δὴ δ θενὶ δοῖεῖ, ὉὉὶ Ῥιδθοεᾶϊι εἶεν 
9800. δὴ ἤδη 151. 

διὰ ἘΠ ΆΒΟΠσδι: 456. 528, 
᾿ διάδοχος. 665. 

διακναίεσϑαι. 109. ! 
δίκαιός εἰμι ποιεῖν τι, ἀσῦδο ἤδοιτε; 

1152. 
δῖναι νεφέλης, αἰδέρος. 51. 
δμαϑέντες οἰ πη ρ]Ἰοίτεν πιογέμἑ, 137. 

᾿ δόμος κέδρινος χθλ. 

᾿ δῶρον οἰτοιπεαδοτὶ ριίοιὶ ἱπδεσυῖῖ, 299. 

᾽»» 

ὃ εἰ αὲ σομῃΐπδα 1082. 

8. οἱ Ο Ἤσοπῆιδα. 200. 

ἑᾳ τεττοΐηφιΐο δοοιιξδῖιυϊ δίῃ ρου οτῖς ἃ 
ποχαϊπαιῖγο ἰη δύς, Ὧ0 ῥτοεοάϊα, 25. 

ἔζων εἰ ἔζην, 805. 
"ἕἰ εἴ ἢ ξοηΐαπα. γ6..ὄ εἰ εἰ ἦ εἰ [ 

Ῥετγπλιῖδία. 817. 749. 
εἰ γάρ, οριδιῖῖε. Ὠΐενεπιία ἰβυΐβοι- 

τἰοιΐδ οὐ πὶ ἱμάϊολίγο εἰ οὐχ ορῖε- 
ἔἶνο 1077). 

εἶεν. 500. εἶεν δὴ εἰ εἰπε δὴ ὅοθι 
εἶμεν πεγὰ ταν Ῥίαγαϊ 6 ἔοτιρα, 

931: 
᾿ οἷν 449. 
εἰς ϑιθαιιἀϊταχη, 4γο. 

εἰς τόδ᾽ ἡμέρας. 9 
εἰς τότε 541. 

ἐκ. τότε δά, ' 

ἐχεὶ θὰ σάτο ἀϊοξυπι εοἰ ἀκ Ἰαξανη 

ὅγὅ. η5ά. ' 
. ἐκζεύγνυσθαι νοχ αἰ ἈΠ, ἀφι, 
ἐκπρεπὴς εἰ εὐπρεπὴς Ῥεττουίδια 545, 
ἐκφέρειν, ἔχφυρὰ, 1)6 εἰρη. 455. 
ἐλαύνω. Ὧδ ἴπζατο Β. ν, δα, ἐλαύ- 

ψεσϑαι κακοῖς 686. 
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ἐλπὶς ἐπὶ τὸ 150. ὦ ἣ ἐογπϑημιίο. ̓ μεοαεαϊέν, ΒΟΣΏΣΙΣΣ ἐπ 

ἔμπας. 97... εὖς. ἢ. .᾿.. 
ἐν γένει. οι58. ἐν ποσὶν “40. ἡ Ρῖο ἦν 665. ... : 
ἐν σοὶ ἴοχταυϊα. 481. ἐν. δέοντι 81). ἢ φμαηε, τυὐϊγαιιλειμη Ῥοεὶ οαμιρας- 

ἐναισίμως. ιοϑλ. ᾿ τ τϑῖναπι. ϑ00ὲ δος τἶι τρηὶ 
ἐναντιοῦσϑαι. Ὧ8 αἰρεϊί, 1δάς Ἶ: ...ὁ εἴτε. τἰ4,. 
ἕνεκα δυβαιάιταπι, 8. , ἥ εἱ εἰ ρετηναίϊλιαι 51. 1: ἐμή 
ἐνεπεῖν, 4 ἔογπια, 80. ; θά, γο8- , 
ἐντέμνειν ἄχος. 981. ἡβάσκειν. Ὧο εἶφῃ. ἢ. ν. 1οθο.. 

ἐξαίρειν. 6 δἰδη. Βε τ. 856, ἤδη δὴ χ21. 
ἐξανορϑοῦν. Αὐ εχῖει Ἀ. ν. 1145. ἥριειν, γοάῖγος Υἱᾶο ϑοἰάϊεν, δὰ ΕΙΘοιέ. 

ἐξὸν εἶναι ἀτέκγοις, Ὥς οοποιταοίιομα. 6, εὖ ἥκειν. 80". 

898... ᾿Ἠλεχτρύων. ἀο ἀεοϊϊηδιίομα. ᾿8ϑάρ. 

ἐπεισφρῶ. ε Βοὰ γοιὸ 1οδλ,. ἡμέρα. ἘΠῚρεῖδ Ἀ, ὕ, 53). 

ἔπειτα δῆτα, οἱ ἕᾳπιοα 8ὅ.. ὀ ἜὝἡμῖν ᾶεἰ ὑμῖν μειχιαιαία, 818. 

ἔπεσα ποὺ ἀϊχογαος Αἰιὶοὶ 4277. -ἠσαᾶσϑαι. 1)6: ορμδῖτ. 707: ᾿ 

ἐπὶ οὕτα ρεοπίίνο εἰ δοοιδαῖίγο. 845. ἡ τἄρα, 652. 711. ᾿ 

γαμεῖν τινα ἐπὶ τινι. ὅ15. ΄ 8 δ τς 
ἘΝ 

ἑπτάτονος χέλυς, λίρα. 459. 

ἔργον τόξων εἰ δἰ πλ}}18, 59. ἔργαν εἴ 9. ει σϑ᾽ εοπἔαθαι ἘΠΕῚ 

λόγος ορροεῖϊα. 549. τὰ νι Θάνατος, 1μαλϊο Ογοιϑ, 38. Ὧοι υεα 

ξῤῥομαις͵ Δη εχίεῖ, 744ι΄ ῬΊ υταδο ϑάνατοι. 8970. ὁ 
ἔρχεσϑαι ἄγαν, μείζονα οϑϑὅ. ἔρχε- ϑάρσος εἰ δράσος Ὧο Σρΐηυ8 ρος 

. , σϑαι ψόστιμον πόδα 1158. ᾿ἀσπαν ἀυδπὶ κάρτος εἰ κράϊος 

ἔαϑ᾽ ἅτε, αἰίφμᾳπάο. ιτά. καρδία εἰ κραδία, θ14. 
ἑστία, ἄεα δρυὰ Οταθοος οὐδ. 1θἅ, ϑαυμάζω. .Ὦ9 ἔαϊυχο ᾿. τ, ΠΝ 

᾿ εὖ ἥκειν. οαστα δεουμῖτο. 50. ᾿ ϑέλω εἰ λέγω οοπίυδα 450. 
εἴζωρος. 767. ᾿ ϑ3ϑιὸς ῬΙο δοἷά. 753. 

εὐκλεὴς. γυνή. 153... ϑῆδσα τράπεζα, 4. 
εὐλύρας. Οοπιρορὶεἶα δυ)πδ ἔοστοδθ ϑητεύειν. 6... 

ἀεϊφοϊαῖος Ἑατίριάεε, 585. ᾿ ϑίγω, τετθτω αἰ μ}}}. χ135., 

εὐπρέπής εἰ ἐκπρεπής ρογηλυϊαῖα. ϑ45. ϑολοῦ». Ἀς Βοο γεβο. 1073. 

εὐπροςήγορος 788. Θρᾷξ, Θρᾷσσα ποι ἱκαρίουπι 976: 

ἐχϑυὸς εἰ αἰσχρὸς οοπέμδα. τοάλ. 

ἔχω ἐπεαϊρο 51. οἵ ἔχοντες ἀἰνέξεσ Ὧ "5 ὧν. 

57.. ἔχων λόγος ἀΒΡΠσεαι φἀφητιε εὐ ἐμαὶ γοδαῖ, ΤῊΣ δ τ 

εδοϊᾶς δας "-" ἱερὸς ο. ξεαυϊεῖνα 15. 

4" ἣν, τὸ ἵππῷος εἰ ἵππιος. 66. 

ξάχρυσος. διά. "“ ὰ ᾿ Κ 
ζηλῶ. 877: ἴῶ 
ζῆν. ἔζην εἰ ἔζων. 5οΆ. καϑ' ἡμέραν, 708. 

Η. ᾿ καὶ Ἰπιεγροϊαίαμα, 105, 236. 

η δὼ σοηξιδα, 25, 309. 554. 8865. καὶ, ἐο]εῖ ἰαιογγορεῖιν!δ ποῖ, ποῦ, 

εἰ δἰ οοπέιδα, 76. ἢ εἰ ἤν ο05- πῶς, τίς φοφίρουίε τοῦ. {φιὰ τᾶς 

ἔυδα. 525. 1159, ἄοης, 408, 
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κοέ -- γὰ ἱροιῖοθ μουῤιων, 41. 
κοι -α- τὸ ααὰ ταϊϊομα εἰδὶ τοδροιᾶετο 

Ῥορδβίηῖ. 657. καὶ μὴν ---- γὰ γλ8. 

πακὰ, ργοῦγα, 586. 715. " 
κακός. Ἰμλδὰδ ἴῃ [86 γοῦε, 715. 

καλεῖσθαι εἰ κεχλῆσϑαι 574. 
καξῶλν ἔλεξας, ἔοσγαῦῖς. ἘΘερΙαθεν 

1109, ; 

κἂν ὀλιτὰ ἥπίοῦ: ἰηῖο, δο] οδοῦτῃ, 887. 
«Καρνεῖα. Ὠς μὲς ζενὶϊβ, 461. 
κατὰ χϑονός. 45, χατὰ γῆς." 54λ. 
κατάρχεσϑαι, αμδρίοαγὶ δασγασγά, 
καταφϑινεῖν γοχ ἈΪΜΠ, 62. 
κατέχειν. 584, 

κάτω χϑονός. ἀπ. 
κεδγός, 1)6 ταδῖδιι5 Ἐ, Υ, 61ὅ, 
κεδρινοὶ δόμοι. 101. 
κέρδος 960. 

κηδισταὶ. 7έ1.. ἥ 

κιγχάνω, ἔχεχον. 58, 40, ἡ ῶ: γεσε 
Βιυιπν πῖμ}}}, 42; 

κισσύβιον, 766, 
κλέω ΡΙῸ χλείω δὴ δάβιδιιοτίης Αἴ- 

ιἰοἱ, ποὴ δεῤῃ8 δὸ ϑέω, πλέω, 
πγέω, 4θο, 

κλεῖσαι, κλῇσαι, 564, 

κληδὼν εἰπε ἰοὶα ευβεοτίρῖο, ὅχ8, 
᾿ φπλισία ἐογι(δ. 1001. 

κλιτύς. 5890. 
κγῖσα εἰ “νίσσα,. 1161. 

κγισᾶν ἀγυιάς, τεῖιιϑ τηοδ δρυᾷ φιλο 
᾿ ἢϊδηδ68..:1160, 

κοινοῦσϑαι, Ὡς οομεῖν. ἢ. γν. ἅ0. 
κοῦται ἀέχτρων, εἰ δἰ πλῖ]ε6 Ρ] Ερῃδ5}ῃ} 

᾿ 955, 
κορεύεριν, κορεύματα, 180, 
Κόρη Βτοδετρίμα 86), 

κότμος νεκύων, 6.5, 

κουρά. 440, 
κυαναυγήῆς. 460. 
κύδιον. ὕρυ5 μῃ}υ.8 γαοῖδ. 969. ᾿ 
κυχλὰς ὧρα. ΑὮ ᾿δερ ρῥἢγαδίβ Ε᾿ῃγῖν 

Ρ᾽αΙ τοὴρᾳεηἄδ οἷς, 461, 

κύματα ἄτης οι. 
κυρῆσα! εἰ κῦρσαι οοπἔμδα, ά88.. 

ἃ εἐ ὃ οοπέπεα. 167. 

Φ΄ 

κύριο, ΕΝ ἀεχηρονθ, 06. 
ΚΟΡΤΡΟΙ. άρα. 
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λαιψηραὶ γνάϑοι, 510. 
λακεῖν. 356. 

λέγω εἰ ϑέλω ςοπίαεε 459. λέγω ε΄ 
ψέγω οοπέαεδα 707. λέξομαι "Ῥα- 
εἶνε δἱρηϊῆοεῖ, 552. 

λείβειν ἐὶ σπένδειν οουΐπεα 1050. 
λείψασθαι, σπένδεσϑαι ΄ολο. 

λείπεσϑαν ςσομδῖτ. οαπι δξδητα, 418, 

λῆμα ̓ 992. 
λιπαραὶ, Αἰμοπαστπι ἐρ᾿ ἐμ οιὸπ, 465, 
λόγος εἰ ἔργον ορμοείϊα. δὅ40. ᾿ 
φύει ριο λυσιτελεῖ. 658: 

ΜΙ. 

μαῖα. Ὧε πεῖθπα ἢ. ν. 4οϑ. 
μέγα «ἀνενθια]ῖεγ, 752. 
μεϑιέναι, μεϑίεσθαι. 1)ὴ6 οομεϊσαοϊ, 

116. 
᾿μέλαϑρον, Ὦε αυδηιϊῖαῖο ἡπώ γοοῖδ 

ἴῃ δηδραεείϊοῖρ, 77. 

μέλαινα μήτηρ ϑρρεϊ]αίαν νὲ δ. 767. 
μέλλων. ὕδιυθ ᾿ϊτῆυ5. ραριϊοὶ ρὶδ, 80}" 

δυάϊῃ᾽α ϑνήσκει». δο. 
"μέλος Ὀρφέως, ρῥτονετθῖα]α διϊς, 5867. 

μέσον, τὸ. 014, 
μιὲν ----τε εἰθῖ τεβροπάεπῖς8 θοῦ. 
μέσαυλος ϑύρα 565. 
μετὰ οὐπὶ δοουδαῖϊνο. 45. 
μετακύμιος. 91. 
μέταυλος, μέσαυλος. 565. 

μὴ Ῥοβὲ σεγβᾳᾷ φυαράδγῃ ΒΌ ΡΥ βδίιΠ,. 

11. μὴ πο βοϊεῖ ΠΊ ΟΣ ΟῸΠΣ 

βοσῖϑι, ἱπιρεταῖϊγο, γχο6. 

μὴ τρέσῃς 805οἴυ6. ροεϊιαπι. 558, 
μηλοϑύτας. 121. : 

Α 

᾿ μηχανὴ καχῶ:. 254. 

μονάμπυξ εαπυε. 44:1. 
ἦγον» δυραψάϊιπι, “58, 

μονύστολος. 4ι8. 
μουσοπόλοι, ρΡοεέᾳε. 458, 



ι΄. 

μυρία χάρις 5δο. 
μυρσίνη. ι74. 709. ᾿ 

ἣν εἰ σ ἐοηΐιδα 114. χ42. 

γναΐ. Ὅρυϑ Βυὰθ γοοΐβδ. 1124. . 

γεολαία, τοῦ. 
γῆομαι, 60, νεῖ ἴδο. γ47.- 

. γεοσσοΐ. ἂς [ἰδαγὶα ἀϊοετα πιδϑρης 

Τταρὶοὶ, 4,4, 

ψικᾷν μάχην, ἀγῶνα, εἴογ΄ τοδά, 

- ψικητήριᾳ ἂδ τὴᾶ ται λέτε, αἱ προ- 

. σφάγματα, συγκοιμήματα ᾿ ΤΣ 

φευτήρια, τοϑό. 

ψΨιν εἰ νῦν οὐπίαδα. 1154. 

ψυμφεύειν εἰ γνυμφεύεσϑαι. 44, 

νῦν τιλ]6 δοτὶριιὴα ὑτὸ νυν Θῃ0}]. 451. 

509. 744. 1082. 5102. (. 

ψυν 6πο]. Ὡς ᾳυδηιαῖος 1081. 

γῦν οἔ νιν δοπῇηϑα, 1114. 
- 

᾿-"“ 

μ΄ ς 

ξενίζειν, ξενίζξεσθας. Ὠ8 βἰδὰς 885, 

ξυρήκης ἀάος ΄ 

ἵ 

0. 
ο εἰ β' οοπἔπδα, 209. ὁ εἴ ἃ οοηξιδα, 
Ν 209. 0 εἴ σ᾽ ὁοηΐηβᾶ. 900. Ο εἴ ὦ 

Ῥενηυϊαῖα, 86. .88. 4906. ογὅ.. 
ὅδε ἰδέπι ἔεσθ υδίεηϑ δὲ δεῦρο γεὶ 

ὧδε. ι5ὅ8. δδ᾽ “τὸ 480. θάις͵ 
τ 740. 

ὀϑνεῖος.. δά8. - 

οἷ εἰ οὐ οοπίπεα. 7595. 
οἷδα «.- γατιὶςὶρ. 152. "οἶδας 790. 

Ἀεϊοῖρς δοχωχμεηϊδι(4 οτἷϊ. δὲ 80- 
ῬΒοΟΙ. Οεάϊρ. Οοϊοη, 878. ᾿ 

οἰκετεύειν. Ὠε Β. ν. 450. 
οἶμαι. 5 Βυ)α8 γ0018 ἰπμοιξεοῖαο 

᾿ς διὰ μέσου. 565, 
οἰμώζω, Απ΄ υϑυγρανΐης Αἰτοὶ βαϊα- 

συχ δοιϊνατα Βυ)π5 τοδὶ. δάδ, 

οιο, δευϊεϊνῖ ἰεσπιϊμδῖϊο, 120... 
οἷος οἷα εἰ δἰ πὶ] 14.᾿ ̓ χάδ. 

ὀκνῶ. Ὡς δβδευδι. ἢ. Υ᾿ 
- 

182: 

- 

ἦς ψευμαπασουεκοσεεπενοναν, 4119 -ὐἰὐπαποαθδο. 

' - 

ὀλβίζειν. 950.. 
ἢ ὁμοίως». πίλίἑοπιέπιδ. 7.. ᾿φαπι ἄἀκ-- 

νος. 1τοοά. 5 

ὅμως ἴθ βαθ ψεγβίιθ. οάδ. 
ὁρᾶν εἰ ἀϑρεῖν οουίαθα 1110... 
ὑργάΐνειν, Ὧ)6 εἰβτι. εἰ οοπδῖγ, ὧι, τ. 

1111. 
ὀρϑὴν παρ᾽ οἶμον. 845. 
Ὀρφανεύθεν. 167. 
ὁρῷτον, ἤλθετον, εἴχετον, ἐποιήσα.-- 

τον. εἴς, δὴ ἰηγεηίδ βίμϊ (άτδζων- 

το δι οοστ. 281. 
ὃς εἰ οὗ Ραγμχυῖδῖα, 67. 

οὗ οἱ εἰ οοπξαβα, 517. 
οὐ μὴν εἐ οὐ μὴν --- γε. δ94. τοχῦ, 
οὐδ᾽ εἷς αἰγίδα. 68:1. 

οὐδὲν Ρτο οὗ γ72. 
οὐκ οὖν δεοτϊδεπάμπά ἀϊνίβιπι 

«ΕἸ ποι εἡ δεηϊοπτίδ. ᾽χϑο.᾽ 

οὗ οὐ. ΑἹ μα6 ΦΥ]1αθᾶθ Ρὲς οταδίμ., 
οΟΔίθϑοογΘ ροϑϑιαϊ, 200. 

οὐδεὶς τις 79. , 
οὕνεκα, φμαπηέμπι αἰξίνιοί αὐ. 8:8, 

ςχ 

οὔτις. ... ὃς. 207. 

οὐχ οὕτως. θόο. 
ὑφείλεταί μοι 455. ὀφείλων 803; 

ὑφλισχάνειν ὦ ον β 

ὯΝ 

Παιὰν, (ἰὰ]π6. ΑΡρο]]Ἰοΐς Ἰατροῦ. 
92. ΑΒ παιὰν ἀε αιονὶδ ᾿ιγηῦπο 
ἀἰϊοῖαπι δι}, 457, 

παρὰ ΟἸΠὰ ΔΟΟΙΒΔΕΥΟ, δδηδῖι, ΤΆΣΙΟΥΘ. 

οὔθ. παρὰ, περὲ ὀοπῇαδα. 668, 

παραλύειν. οἔ:. 
πάτριος εἰ πατρῷος Ραιταυϊαῖα. 250. 

ΤΡ οἰϊαιῖδ δἀἀθ Βειιποί. δὰ Ἐπείρ. 
Μεᾷ. 4ἀὅς,, Ὁ], 4.88 ἐτδάυπτατ. 

᾿ χηϊηϊπδ Ῥγοθϑηάα εψαῖ;" Θεια ἴδ» 

δα Ἰρμΐρ. ἴπ Ἴδυτ. 1581. 7} δὲ 5 ἔ, 
--- Ῥειπιαση 8} ρ8πὶ ἴὰ πάτριος, 

μέτριος, εἰ δι πΆ]Π1θι18., 

ΔΩΔΡδοϑιϊ οὐδ ᾿ρδμλίαδ, ὁογεΐρί ρας 

᾿ 805. 
Ππειλία, βεπἰ ναθ οτείοιμ, ἀᾳ4φ8, 

ἰσαρὶοὶ ἴα 

“ 

αϑϑςς 
- 
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πένϑος νεκύων, εἴο, τοῦ, 
περί. ϑνήσνειν περί, τινος, Ῥτοὸ ὑπὲρ 

τινος γε] πρό τινος. 180. 

περιβάλλειν. 1)ε6 σομδῖν, 857. 
πέσειδ, νοχ βασβασα, 477. 
σεύκχη. οἵδ. 

πιεῖ, 8οϑ. 

πιϑοῦ, ροιίια. χαριι πείϑου. 802. 
σείτνειν, πιτνεῖν. χοῦ, χ66, 41. 
πρτυλῦς, 8οϑ. 

πλάϑειν εἰ πελάϑειν » Ροσιῖΐοδα ἔοχ- 
Ιγδ6 Ρὑ1Ὸ πελάζειν. 110. 

σλέον λαμβάνειν, εἰ δἰγαι! ει Ῥβιζαδαδ. 
"ἃ. 

᾿ φελευραί, πλευρά, ὅηθ. 
πλέων ἴα πειΐτ, Αἰιϊοιαπα ,57. 
σιλῆκτρον. 129. 
πλημμυρίς, 186. ἫΝ 

σῦϑεν ; «ἀρὰ Αἰοος νίπι Βαβδὲ πϑν- 
δδηῖδ. 095, 791... 

ποὶ εἰ ποῦ ρετηνηίδῖα. 874. Αἀὰε 
, Ἀεἰεῖρ. δά δόρῆροὶ, Οεά!ρ. (οΐοῃ, 
5.5. 

᾿ ποῖ καὶ, ποῦ καὶ, πῶς χαΐ, εἰ εἰ. 
ΤΑΪ]ε5 [ογιθυ]ας, 408, 845, τοδά. 

στοιμγίτης. 591. 
σπολεῖν..20. 
στόλιν εἰ χϑόνα οοπίηβα. 405. 
σολλή μ᾽ ἀνάγκη εἰ πολλή γ᾽ ἀνάγ- 
. δῆ γρεγγχλμϊαῖα. ὅ88. ΑἸΐτες ἀθ Ηἷδ 

ἔονγπνι}!8 σταϊαϊ ἢ εἶδ ρ᾽τι8 σοχηχηθηῖε, 

Οὐ, δά ΘΌΡΙΠΙοο] 8 Τεαρ. ᾿Οὐἴοπ. 

. 285... υδὲ δο] πὶ μέω 7) ἀνάγκη 
Ῥιοθαῖ, Ν 

4 

“" πολύμηλος. δοο. 
πόῤῥω, πόρσω. Ὧς Ἠΐδ8 βογηΐο εἰ 

ἐ11Ππλ σΟΠΒΙΓΙΟΙΟΏ 6, 9219 

ποτ᾿ οὐ εἰ οὐ πότε, Δοο. 
᾿ πότερον ας, ᾿π|, οὔλῖδβο χρή. 81. 
ποτήφ. ποτήριον. 766. 
πούς. ΡΙιναδὶΒ ἐν ποσί, 7ά9. 
πρασσειν' κεδνὰ, Ρῖο πρόυσειν κεδ- 

γῶς, εἰ ε)πι}α. 615, 815. 

ἂ 

,ῥίεθρα » ῥεῖθρα. 4γι. 

. πρέπειν, Ματῖαα εἰ οαιίοηεα μη] 
γεν]. 828, 1058. 1120. 

πρεσβεύειν. “οὔ, 

πρὶν εἰ πρὲν ἂν χαδῃιᾶο δὰβ᾽ Βεκηΐην 
οἰ πὶ δι μποίβνο,͵ 850: πρὶν ἂν 
πάϑοι, ΒΟ] σφοῦχῃ, 148, 

πρὸ εἴ προς πεξἀξήξιαν ταν Ῥεττπα-. 
ἰδηϊονῦ ἰῇ σευ ὶδ ΘΟ ῃορίτἰ8. 500, 

8:5. 1017. 

προδοῦναι. αἰγσόγαγθ. τοά. ! 
προκεῖσϑαι 867. 8ι2, 
προκόπτειν. τοϑά, 
προνωπής. χ45, 

σιρὸς δἶδιι., 6 ΤῈ αἰἰδαλ δον 57. πρὸς 
γὲ] ἐκ δυβδπάϊιπη 150. σερός σὰ 

᾿ ϑεῶν. “84. ' 
᾿ φροσαῦυγὴ, γτοχ ἃ Οβηΐοεσο ἢοῖδ. δοϑ,, 

προσβάλλειν μὰ, ν πιαΐα ἐγασίαγο. 
917. ἱ 

προσέπτατο, προσξπτετα. 484, 
προρκεῖσθϑάαι 567, 845, 
πτάσϑαι ἀδά, 
πυχάζεσϑ.»..᾿ 8οῦ, 

πῶς ἄν, μεΐπαπι. 878, τοραϊίϊο ἂν 

Ρ, 
ἠ 

.» 

ῥέζω, Αὰ΄ μος νεγῆμπι. ἴῃ Ῥτϑεβειῖ 
ἀδυγραχίης Αἰοὶ, 471. τὸ ῥέξεις; 
[ουμη]4. 271. 

ῥίπτειν. λόγους. 69ο. ῥίπτειν, 80} 
διὰ, ἐμαυτόν. 925. 

ῥύσασθαι. 1)6 απαρϊαια, ἀδά, 

Σ. 

σ᾽ ΤᾺΔ]6 τερεϊίταπι οὅ. 555. σ᾽ εἴ γ 
“ οοηξιιβᾶ. λόθ. σ εἴ ν οοηξιιδα, 1χή. 

245, σ εἰ 0 οοπῃξυδᾶ, ο00ς ΟἹ 8ὲ- 
τοϊμάϊιαπς ἴῃ πλο]οίθ, δά, 

σὲ ἰῃτεῦ Ρτδεροδβιτοηεπι πρὸς εἴ Ὧ0- 

πεῖ. ἴῃ ἔουμμα]α ὉΒιξει αἰ, “84, 

, λι1οῦ, 
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σεμνὸς "89, ἊΣ 

σκότιος δι. Ῥτο ἐεπιϊηΐῃο ᾿ἀϑυγρεῖατ, 

155. Οκάτιος ὑτο γόϑος. 996. 

σπένδειν εἰ λείβεεν «σουΐαβα, ΙΟ020. 
στατίζειν, στατίξεσϑαι. 90. 

συγγνωστός, ἂς δοοδοῖα, 141. 

συγκάμνειν. θά. 

συῤκασικόρα, γοχ ἱπ Ιοχῖοα πα] 
{πτα δι πλ}588, 4... ὁ ; 

σύξυξ » σύζυγος, δὲ 5:1. 54. 

σύμμετρος: 526. 
συνίστασϑαι 8ο7.. 

συνωφρυῶσϑαι. 787. 
σύστασις φρενῶν» 807.- 
σχῆμα δόμων. ρετὶρατδοῖδ, 014. 

1. 

τἂν ΡτῸ Τοῦ ἄν. ο5. 199- τἄρα ΡΙο 
τοι ἄρα. θ51. 743. ᾿ 

τε εἰ γ8ὲ σοῃῆιδα, 1509. 900. 0θ0. τὸ 
- δὲ οἰθὶ τεβροηάδηϊεβ 1090. Τὲ 16» 
δρομάδθηβ ῥσδερτεεβο μὲν θοῦ. 

ἡ τεχοῦσα οὰπὶ βεηίτῖνο. 160. 
τέχτογες, διαϊμαγίϊ, 558. 

τέλος ἤβης, τέλος γήρως. 4.6. 
τέμνειν ἄκος οϑι. 
τέραμνα, τέρεμνα. 470. 
τετραρχία, 1150. 
τι εἴ τοι σοηξιβα, 265, 4ὅ0.. 
τίϑης, τιϑεῖς. 991; 
τιμαὶ. ὅο. 

τιμωρεῖσθαι. ὕεαδ Ἀ, γ. ,άδ. 

τίς ἀνθρώπων, τὶς ϑεῶν, ἰτεχαεη- 
αἰὰδ ἀυδπὶ τίς ἄνϑρωπος, τίς 

ϑεύς. ιλι. Οἴν. Ἀεϊδὶρ. οοτηπχοπῖῖ. 

ετῖιῖῖ, λὰ 'ϑορῃῬ᾿ Οδά, (οἱ, “45. 

τὶς «(δας εἴ βἰτα!]α 67. τις οὔτις 
.29.. οὐδείς τις. 79. τῷ ὁ. "ἰηξ, 

Οπἶθϑο χρή. 81. 

τί χρῆμα, 560}. διά. 518, 
τλῆναι, Τὴ) 5ἰριι, 1. “8ά. 
τόδε εἰ τότε οοηΐιδα. 560. 

. τρῖσιδ᾽, 2ο1. 
! 

τι 

τολμᾷν. Ὦς εἰροϊβοκειουΐρεν, ὡς, 
᾿ πότε. Αἡ ἀϊκατίπε «ἐκ τότε, εἰς τότε, 

Ἐπιυρὶ ἀ18. δενυο. 842, . 
ετουπὲ σε. ὍυρΡΙεκ ἐπεογρτεῖφιίο Βυ)αδ 

Ρἄγαδθοδ. 076. 
᾿ 

Ἀ 

ὑβοίζειν᾽ εἴς τινα ἵτεχαεπὶϊὰδ χαλπι 
ὑβρίζειν τινά, 689. 

ὑπερβάλλειν, πιοάμπι σποσάεγθ. χοϑλ.- 
ὑπερβάλλεσϑαι Φρ νας. χϑδὅ, 
ὑπέστην. ὕδι Β. ν. 56. 

ὑπὸ γαΐϊαν --- ὑπὸ γαίας. Ουἱὰ ἴη- 

τετοὶϊ, 907. 
ὑπουργῆσαι χάριν. 881. 
ὑφείμενος. Ὧ6 δἰβηϊ, δάο. 
ὑφίστασϑαι 560. Ἶ 

πῶ σοοϑ]ες Ρτομμῃοίδπιἀο οοαϊδβοιιπῖ, 
᾿δάο. 

-ς Φ. 

φϑάνειν, φϑίνειν, ὯδΘ ᾳυδηκϊεαῖο, 
652. οὐκ ἂν φϑάνοις οὔτ μαχι- 
οἷρίο ργδθδβηῖΐβ. 672: 

φϑόνος ϑεῶν. ττάο, 
φίλη γυναικῶν γτο φιλτάτη. εἰ 
φιλία ἄλοχος. 48ο. 
φίλτατα, τὰ 4μο δεηδιι. 550. " 
φιτύειν εἰ φυτεύειν οοπέαδα, ὅοά, 

1156. 
. φλόξ, Μεΐπιοπ. ἀ,' ἐπ 

φρεῖν τιοῦ:. 

Χ, 

χάζεσθϑαι » 4υἱὰ ναΐεαι, 256.; 

χαῖρε. Ἰαδῖι5 ἰα ἢ. τ. 527. 
χαΐφων ρανιϊοϊβί πα πᾶροὲ γἱπι Ὑαὶον 

᾿ς ἀἀιοειιῖδ, 281. 820. 

Χάλυβοι, Χάλυβες. 980. 
χείρεσσι. ΑἸ τεοῖς ᾿αδαγροῖας ἧδε 

ἔοτταα ἴῃ ἀϊαϊοβο. 760, 

χέρνιψ. τοο. 

», 

)} 



- 

Ν .- 
ὲ 

χϑόνα εἰ πόλιν ᾿σοηΐιδα. 405, 
,χοῆ ἔτ χρῇ οομΐανα 40. 
χρὴ εἰ χρῆν ᾿ςουξαδα. 107. 380, 

γά7. οά8.. ν 

χρήματα. ἘΝ ρεὶδ ᾿. γν. 57. 
χῶμα τοοῦ. 

Ν' ὦ 
ψέγω εἴ λέγῳ οουπίαρα, 707. 

: 
ὅτ 

“ 

---- -{2}. ----.ὄ 

ψυχαῤῥαγεῖν. 40. 

᾿ 

4), 

ὦ εὲ ὧν. 1τοῦο. 

«ἧς οὔτα δοουεδιίγο, ςαπα 
ἴἶνο, 1099. 

4 

ψυχρός, ορροιίτας ϑερμός. 565, 

ΒΟΙΗΙᾶ- 



“αὐ 

ΙΝΡΕΧ ΤΑΤΙΝΥ 8. 
ΝΣ... ἐ .᾿- 

" τῳ, | ᾿ " ͵ ιν ., ἣν μ Ε ᾿ ᾿ ΡΝ ᾿ : τ οην ἐν ἐπε κ᾽ ί 

ι .Ὧ, Ὁ ’, ες ἀρβεγῖῃθ 49:1... αϑέ, Ατῖ, ἱττϊδιοοὶ 
: ολῃδοῦνῖσα ἀϊοίυβ, 708, Ὁ, 

ἈΑσοιξαιίϊνηδ ἰδ) πποῖτ8. Ἶ 56θ5.. ᾿ Δυφιπεηΐαπῃ Δ] ϊοίψας Ὑχδρίοι 1 ἰἢ τοο-- 

Αοεἶνα γέρρα... δὐπιαίδο Ῥτοποπηϊηό, Μοῖδ, 895. 

Ῥῖο πρϑῆϊϊβ, θο8, .. . ...0.0 Ὑ) : : 
Ἀσοϊογηπὶ Ὠμταθσιδ. ἴῃ ΑΙορκιῆς, Ῥιδον " {. - 

ἀρῶν πτοτο δος ρρέυο ον ἔν 
ἔδλι, Ρ. 11. “" δτπεα, δι. 

«βα)εοῖνα μῃο ἀπρτμμλ  πθηρ Εΐμπι εάτιϑ Ραϊτεάιι τοὶ οὔδτατ᾽ 2.)5. 

δέθεστι μι βουπηαβ τὐπχγμιοηϊία, χ525, "Ο ἀγοπιὶς οΥαΡ8. δι. : 
848. 1οάὅ. ᾿ΟΒοτιιθ᾽ ἴῃ πχεᾶία᾽ ἤδυϊα τοιϊααῖε 

Αἀ)ερίϊγα νϑυθα]. (εξ δοιἶνα δἰ ῬΑΒδΙΥΑ “ἰΟΟΥΌΝ 6βίγϑιη. 756. ὁ ποτὶ Ρδιβοιδέιλπ 

αἰβιϊβοαιίοιθ, 178. βἰαἴϊομας 77. 

Αἄπιοιὶ. πηάξετε, χβθ᾿ 18 ετὶ εἰάϑ, 167. (ο]]οςδίο ὙοΥ] ΟΥ̓ ΠΩ 85. 

ἔδθ.}8 Ῥταδ Ῥ- 2, 5664: ἐν: ὰ (ομλρε]]βῖϊο, δὰ ̓τφῃαπα 'ῃ ἐεχαδαῖί-- 
Αδβοι]αρὶλ ΤΕ 5. . τς ὃν Βυ8 πο τὰ δ τεδρίοἶταν, 1. 

᾿Αἰοεβιιϊθ ἔδθυϊα “ξιδεῖ, Ῥ- 12. 8664. »φοεἠαποιΐνιι. μων με ἂν ὡν 889, 

Απδρβϑεβῖῖ ἴῃ ἰμϊτο ἐεϊπιεῖτὶ, ὅ88. οθό, 987. « «ὐὐ} ὀωΐες 

Απαχάρρυᾷϑ τεερὶσίμην 9152. ..5..“ ἐπ οραλα ΔΌΡΡΓβ8β8,. δῆ» 5:.:} 

Ἀπάχαροτεα ἀοβιηδιῖ, 280. Δ51,  Ογαβθδ,. θ0ὅ, 199. εὅϑν ρ20.΄ 
πῶς, ϑραϊϊαπι Ἰυοιῶθς 640, .ὦ Οὐὐίμεβ βεοίὶ, Ἑοταμι. κιδι}8 ὡ ἔπη6- 

Αοείδιιδ Ὅτο ἔπίατο μηδὲ. γενῆα ἐλ- . Ἀγῆθ8. 102. 
. φείζειν εἰο. 148." Οἰταιῖ5 αὐ ἀς δῖα: ᾿Ὀγοαί ἘΠΡΣ ἐΝ 512. 

μαῦπα οὐ Ῥ]δίοος ΒΉΠΕΡ, Ρ. 1958, 
“. Βα, ποῖ,’ δὰ. Ῥξηάαλν,. ΟἸΚ τας ὔ Ὁ. 

ΨΙΠ, 51. Τόσα, 1, Ῥακ. “605. Ἀεῖτ Τηαυγῃτῇ γεχαϊιαν δοουιϑαῖίντιοξ 544 ἢ 
αἰρ, φογατηξηξαιδ,; οτἦξ, ἧπ. Βορῆσς ς, η άπ ῬΒΟΩΦ “ΗΠ, “δά, 56Ὸ0Ὠι- εἱ 
ΟεἀϊΡ.- Οο]σπ, 91: ὮΡ Μοῖ. -' Ὠϊοιμαἄϊβ ἐχαϊ, 400. 812. 

Ἀρτὶ δὲ Ἰδρηΐᾳ ἐσηφαμεῖο Ῥῖϑδι, Ῥϑρι Ἰθουήδνηϊ τπιδιάβ' γ05. 028, 

Ψ 

Ἅ" « 
Φ διέτις ΠΝ " “ 

λΦ 

59. 866. ᾿ ἀοιν Ὦυ8}18 ἘΠ ετὶ αἰτογά Ῥθιβοῦᾶ βῃ ἴπ 
Αχυᾶ Τυδῖγ4}18ς 100. ἤ; 3 Ὡδ8 (μεν. σϑν,ς 671. κα]. Ῥατιὶ-- 

᾿Αὐβῖγα τορῖο διτθπθ. 576, Πν Οἰρῖὶ δὰ εδάεμι [εμαϊπίηὶ ἔσυτηϑ 80 

Ατιβιοριιαμας.. ἘΠῚ τὐμό χὐδου γηρόοι μη! ἀρῃᾷ Αἰίοοθ οιά, “" 
68:. 79 1νν" , ' ν νος 

Αγτίομϊας ὃ, ἧ, τὸ ̓ γίοα Ῥεοποιωϊηῖϑ ἢ νῖν οὐὴο τι, τος ὡς ΕΌ 

οὗτος γεὶ ἐκεῖνος αὐδίμεῖαν δγϑ, Ἰραδναπα ἰαιαο κοθᾶνξ- ἼΣ ἐπ ἴπεῖα 

Ανῖ. υίοδ᾽ τοϊαϊνγὶ 578." Ατὶ, μιδῖ]6 - (υμεθεῖμ 44, “τὸ: 6.000 

- 



Ι! 

β ππέο δ  ΝΝ 
Ἑανΐρί θα ἐμαϊταῖατ ΡΝ 449. 
ΕΓ θο1. 995. τοδά, πιϊξδῖαν Αεβοβγ-- 

ἴυπι 767. ράθ, Ἑυεὶρί ἐπ ἱπηϊξδῖας 
Τσορβγου. 670. 

Ἐατὶρίἀεθ δυχυιϊίδδ δεοϊδιος, 58, 
Ἐπτγοίβους Μγοεηΐς τεβηδυῖ, ἀσβίνω 

οἱ Τίγγοιμῖαὁ φίοιαν 45). ." 

᾿. 

Ἑαπίαγτα πιπϊιοσιπι γογβοσιπλ ἔοσπηδα 
Σηοδίαα πὸπ δοῖνδθ᾽ θὰ δὲ ὁρυὰ 
Αἰὔοοϑ. 188. 648. -- Ἐπὶ, ἀν 
εἰξυϊβοδιίοἰς. 551, ' 

8 

Οεαἰεῖνις οαπλ γευρίθ ἐγαφςὶ εἰξοίβ.- 
οδῃίθης 5, Ροεῖ. 5ἀϊεοιῖνα 751. 
ὥε. Ἰπάϊρηφητίο εἱ δἀραίϊταητίε, δε 

᾿ μεῖς ἱμδηϊνο 8άλ. Οεῃ, 8 βέψασηβ 

᾿ ΠΕΣ ἰγδηδἰτγα, δυραπάϊο μόρος 
τι. 855. ᾿ 

Οὐοερουίν δθεροςιιδ 115, 

Ἡετου 5 νογβοΐίδϑ,,. γ65. Ασρίνω ὲ 
Τιγγοιδίαν ἀϊοῖας 407-ς 

Ἠϊΐϊαῖυες ἰῃ ἄπο σότγεῖδ. γ8, ἴα δοευηὰ 
διυδραεοιὶ δ Πάν. 59. οἶν, Ῥγδεῖεσ 

᾿ σεται, εὔπτ, Ετζατάϊ, δὰ ϑόρβοεὶ. 
ἀγαςς 190. οὐϊὲ, πα). Ὁ. 515. ᾿ ἃ 6 ἔ. 

1 
ἤχους ἴῃ φαίοῖο ὑφάα δεηλιὶϊ, χοϑὅ, 
Ἰηδηϊίνης δάἀπρίτρηιδ. γοὶ ἱπάλβιμεμ- 

(5. 84.. 

Ταιετίδοϊίοπες ἰὼ τρράϊο γοτρα εχίσα 
ταεῖσυπι 88. ᾿΄. 

Σοιϊιοιτορδιίο ἀμυροχ. 415... 
αγίάια ἀδοσαπι 1140, 
Ἰοιϊδιῃὶ δρμά ἸΤταρίοοθ: σ᾽ βεπιίηδ- 
ἴα. α“ὅ4. Αἀάε Οχερον. Οουϊηιῃ. 
Β. 100, ϑοβαοῖον, ᾿9} ὥ 5 (. ἰοτπια 

Ῥτδαροει συ ΐα, 3,»ν» 449. --΄ ἰοπίοδε 
δεινότατα ἰοΥπιϊρδίίοηφδ ἴῃ πι6- 

ἐξ τὰν ὦ ᾿ [ 

. Ἰλδγοὺν Ἰσιιά, 556. 

11ο6. πουπυσχυδαι ὑδυγρδῦι Τιν- 
εἰεὶ. 16. 

Ι, 

Ἰμεουΐς εἰ δρτὶ ων Ρτδεί. Ρϑβ. 
15. 664. : ὲ 

! 
Σαιοῖὰθ δηηυυδ 546, 

ζγοικου, Ματγιῖς ΕΠ μὲ. 618. 

Νί.. 

Μαπύυπι καδἰδείο. ἰη᾿ Ἰδσίι, 778. 
Μοτέαοο δ οσιιπηλως διχὶοὶ ἐπ ΡΟπιρὰ 

ἔπποθεὶ. θλο, 

- 
ἃ 

ες . 

φΦ 

οπιεῦ εὐχαδί ταϊεινατῃ δαηπι ἴα 
τ ᾿ϑαάειη δα 7. 

4 ᾿ ᾿ 0. 

. Ὁρμμεϊνὶ ςοποίστιοϊο φρορὶ 
ὅπως εἰ οἰ πλ}1} 81. 117. 

Οτρβεὶ δοιὶρία. 975- 

Ρ, 
Ῥαγοδθ δῷ Αροϑέης ἀεοσρίμο. 11. 
Ῥασιζεϊρία ουπλ γεσρὶδ οἶδα, γιγνώ- 

σχκω, εἴς, 151, 4δο. οὐπι δείκνυμι 
185, 773. ουτὰ ἀρνοῦμαι. τιθᾶ. 

Ῥαγιοἱρία ξαϊτοσαμι δ) ποῖα γεῖ- 
δῖ6. πιοίαπι δἱρηϊβοκριίθιο, ὅ40. 

Ῥατιλοὶρία δαδεϊδηιϊίτοταπι ἱπδῖδγ οαπὶ 

δεηϊίνο 169. 
Ῥαεεβοϊρίαπι ἴω, αἴξαρο. ἑαϊουταραιϊουίε 

χαειρδτο, Ῥοείϊαπι ὅλά, Ῥετῖ, οἰπὶ 
, διίουϊο ᾿δυβοϊδηϊίνο δ 'Ῥοείρο- 
εἰϊαπλ τοδά, ρατῖ. ἑμεατὶ οἴπι νοῦ- 
Βὲδ τηογεηάϊ 860. 

Ῥαῖαταες, Οτδουϊαπι Αργρο]]ϊηΐο. χά, 
«Βουιῖτλα]α, 8] ΑἸεεδιϊἀϊρ. 167. 
Ῥεσὶρμγαοῖο τόδε σῶμα γχο ἐγώ. 6έ6, 

Ὀρφείαι γῇρυς ριο Ὀρφεύςρ. ογ8.. 
«Ῥ]οοπδρηυδ. 8515. 1002. ᾿ϑρήνων 

:, ὀδυφρμοὶ οϑϑ: βίοτος καὶ νγυχή 959. 

ἴσϑ' 



νωρυνοοος 43. 5.-““--- Π Αι ᾿ 

ΡΙατα} 16. γετδὶ δὶ ροηθηάιι εἰς. 571. Τ. 
. ΠΟΙΪΏ18 ΡΓῸ δἰηρηϊατὶ χο59. , 

Ῥοδιεἰϊνὶ Ῥγοὸ διιρευδιϊνί8. 479. 
Ῥχγαοροδίτιο,, 8656] τδηΐαπι ἰπ ἃἴιεσο, 178. , 

βειιϊοηϊδδα πιθιμθτό ἐχργεδβα. 114. Τεῖγανο 80 ὙΒεεβδ οσσα 1150. 

Ῥγοάαοιῖο γοσα]8 Βγενὶς ἴῃ ἤπα το- ΤΙΡίδα Ἢ Ἰοῖο 1 ίδγοο. ὅ56, 
ΠΑΡῸ αλὲδ μιυίαπι οὐζῃ ᾿χαίἀα, τ πιρεῖρ 91. “τὸ ν ψ' 

88... “7 Ὁ , “Τναιδροείο νεγϑπμαπλ.. 105. 

Ῥιοβοροροαῖα, 80..ῦϑὃ ᾿Ὑτδηθροδίτομδβ νοσΌχηι “50. 

5. 
Β πὰρ εχ οοπιροοῖιο τέτρθο δρυὰ Τρα- ΣΣ 2... τ᾿ 

Βίοοδ δι δ οἰστω,, άτο. ᾿ “νὰ " Ζοια Ὑἱγρίηα]16, 180," 
ΘυρεΣαῖννα ἀιο, σομτῃμοῖα 800, ᾿ ὃ ᾿: 

5 . 42 . ᾿ 

Ὦ ι 4 1. Ὁ ἢ 414} " 

Φ .«ι. - 3 

. ᾿ ᾿ ' τ Ἵ ἀ Ν εν 

; , Ν ᾿ ; 

᾿ τ τ ον ὡν ᾿ ᾿. ᾿ Ἶ ᾿ τον δ “νκχν " 

᾿ ΕΥ, Ν Ἰ ι ᾿ , 

ἃ ᾿ Σ 

Η “ ᾿ 

τις ἢ ιν - 

᾿ 

Η πὰς ᾿ ἷ τῶ 

δι ι --- τὰ οἷς : ς 

- ἦ ᾿ ᾿ ἰὸς 

ἢ Ι 

, Ι 

ἵ Π : ᾿ ᾿- Ὲ | "Ὁ 
" ἊΝ ἔν “- , 

Αι : ͵ , γυ Π ὲ ; : δ 

. “- .“.“4: ἕ δα 

“τὰ 1} τ ᾿ 

ῃ -.{ ἕῳ ἰω ἡκέχν 

Τοπιροτὰ γυευβουτπι ἀΐγοσβα ρεσταϊχία 

-΄ 

. 
"’ 



τ φγιξάδιλι νι « ν ΕΥ 

ΘΟΒΊΡΤΟΒΥΜ. 
.»΄ .} 

Αδεοδυ ιν Ῥετθ, 674. δὰ γ8, τοῦ, 
-- -- Ῥμησοίεῖν, δά να, 946... 
--- Ριοζων, “45, δὰ τ, δέ. 

.- --ο Ἐπ, 735. δὰ τὸ, 12. 

Απερ]ιαπεδ ΑἸδεριϊά8 ὃρ. Αἰβεη. 
᾿ Ριϑεῖ, ρ. σϑ, 

Αὐυοῖος ῬΒαϊατιά, ἐρ 8 δὰ τὰ, 428, 

Ομιασίδιιι5, ῥτδεῦ, ῥ. 17. 

ν᾿ τὶ ἰπ Ἠεϊϊδηῖο δὰ γϑ. “δά, 

. Ἑπηΐυθ δ Αἰσόείϊ δοείρβενῦῖῖ, ρῥγαεΐ 

Ῥ- 17. ἰὼ ΑΠΔΠΡυδ, ρτδεῖ, Ρ. 17: 
Ἐτοιίδηυϑ 'ργδεῦ 9 18, 

, Ἑυεὶρ! 18 Αμάτομ, 1572. δὰ γε. 431. 

Ἑαυτνὶρίϊ6 ΕἸοοῖΣ, “81. δά νει. 7.. --- 
.θά:. δὰ ν6. 740. 

Ἑπτὶρὶ ἀϊ5 ετγο. Ἐν 961. δά γε. 542, 
- θογ: δὰ νυς, 862. 

Ἑπυτὶρί 416 ΗΙΡΡΟΙΪ, 1302. δᾷ γ8. 1152. 
Ἑυνρίἀϊ6 Οτερῖ, 1541. δά τσ. “84, 

νι πα χα, δὰ ψ6, ὅ56, --- γ85. δὰ 
Ὑ6. 1082. 

Ἑπτὶριάϊς ϑυρρί: 972. δὰ, γ6. 102.--5 
207. δὰ το, 472. ---- χογά, δά, τϑ, 
419. --- 466. δά τε. δά5. --- 8οά, 
84, γβ8. 62ο.- ---. 11. δά γ86. γά8,. -- 
ἴρι, ΤῸ 1110.) δὰ γ8. 121. 

Ἐπνὶρι ἀϊθ Εταρβπα, Αεξεὶ δὰ γϑ, δὅ10,. 
--.- Ἐταξιο, ἰωσεγῖ, δᾶ γϑ, 770. “-ἰ 

Αμάχομπιε, δά γ6, 258. 

Ξ; 

Ἑποιαιδίπα κὰ Ἠστα. ἃ τὰ. χ8ο. δι6, 
. Ἑυϊροηῖίηθ, ῥτδοῖ, ρ. 17- 

Ἠετοάφίας ὙΠ], 187. δ το, 8ὅοι. 
Ἡξεχοβίυδ δὰ τδ. τοῦς 562, χ180, 
Ἰ,δενὶϊ ΑἸόεδιῖβ ῥρτδοῖ, Ρ.. 15. 8644, " 
ΓΙ γοοριδοα δρυὰ δϑιορδειπὶ μὰ τε, 

670. 

Νεορβσοι, ἴα δίδει δὰ γε, 52." 

Νϑοίμε ρσδεεἢ Ρ-. 16. 

Νοποις εχ Ευτίρίἀς ῥτοίεοῖς 461. 

Ῥαυγαδὶδ ριιὰ ΟἸεπι, ΑἸεχ. μα τ. Ό, 

ῬΒοῖϊυθ δὰ συϑ. 1180. 

ῬΒγγηϊοδιιδ ἐγαρίοιιβ ρέδεῖ. ρ. χο, 11. 
ΡΟΣ Οὔοιω, δὰ νυβ, 100. 
δοβοδεῖεβ Ευγρι 6 “54, 
Βορβοοὶίο ἀἦαο, 157: λά τὸ. 57. -- 

1οὅ8. δά γε, 8548, π- Οεάΐρ. μῃ 

11οϑ, δὰ νδ 116. 

“ὦ “ὦ Ἐτγαρπι, ἀρυᾶ ΡΙαξατοβαπι 

Ῥτιδεί, Β. 15. ᾿ 

“- -Ἢ Ῥελῖδ εἰ Ῥεΐειν, ῥτδοῖ, Ρ. 18. 

ὙΜΒοσοΥε 6.11. Π, 95. «ἃ νἊ “αά.. 
ΧΧΙΨΥ, 42, δά 08. 1θλ. --- ΧΧΥ]], 

48. τὰ γι, 271. 

αιτο ἀθς 1ὼ. ἴω ργδεῖ, ῥ. 16. 

Ῥ᾿ χ7. Ψογδέ μον πιο ργο ἘΠπιϊεῖας φογίδα Μοιζείιιει 
, « 

πο -“-“ τ τ ς πον 

ὕερεν- 



Ξ ᾿ς ἢ ΠΦΡοτθιοπ 
68, μϑθδτι 

ἜΠΡῸ ΝΣ ἀπῇ ΡΒ ΠΟΙ οβίϑομοα γυῖα Ἴ 
᾿Αδζγτ 

1. Ὁ: Ηϊ πα σῖ ὁ Ὰ 5 δοῆοα ΒυΘΒΒ δα ἀϊαης ΝΣ 

ΠΤ πίρεῖν, "1 18 χά, 

Μαϊοε, Μ-ε" Γ΄. Οἤνι, ἜΝ Οερεβίομὲθ ᾿άον ΜΉΝ ἈεΙεἷοπ. ΤΙ, Κίτοδε, 

Σοὶ ἴμτεια ἘΠωϊδῖεμεω 16 διῇ Ὡρβεγὰ Ζεῖῖ. Εἰ Νδοβίγαρ τὰ Πμδηετϑ. 
πὰ δηάεγεω ΡΙ ],δο]ε Ἠϊβιονῖθη. ὅ1:6 Αὐῇ. βτ.. 8. (τᾷ Βοβεμ.) 1821. 

νῷ δῖ, Ῥαδιίερτεῖβ, 29 Εὔχεχηρὶ]. ὶ ἈΓΗ1}) δᾶο δ. 
ΑΙδοτεὶ,,.Ο. Ο., ϑρυΐομε υπὰ Τἠδάεννοῖβε στὰ ἄερ ΒΙΡΙΙδομεα ΟἸΔαθεει8-- 
ἀπά. Τἀρορά!εμτε, χυτὰ (ἀερταιῦῖςα ἰὼ Γιδπάδοβυϊεμ ἀὐεδόσοεε, υπὰ Β6- 

οσάἄωει, 8, (ι608 Β.) 182: 6 δ᾿ 
ΠΒοοῖξ, Ῥιοῖ, 1. Τ᾿. Κ37., ΤἸιεχίοοι 1ιδησ -- ἀτδεσυπι τραπιιαῖα 

8.801. Αοοεῖ. ἱπᾷοχ Ρτοβοάϊοι, δ, 1817. (24 Β.) 1 ΠΗ 
Βιονδδοξ, 1. “7μὶ., ΕἸονά οἸαδοῖσδ. 8. πια], 1824, (19 Β.) ᾿ 
Οἴοσοτο, Μ, 1., Οδῖο ταᾶῖοσ, 1,δε]ῖυ5, Ραγδάοχα εἰ "δοπιηΐμχη 

(εχ τεο. Ἐταδοι) ἴῃ πθιτὰ δ0ῃ 0], εἀϊῖ, 24 σουτ. 8. (8 Β.) ιἕ 
-- -- -δΑ Μ. Βευΐϊσμι Ογδῖον εχ σέο 7. Α, Εγηδβδιὶ ἴθ }8. 8 

τερεοῖ, 8. 18:16. (6 Β)) 6 85. - 

--- --- ϑδοιρία τπεϊοτίοα πλίποσα; σεοορῃν δυβεχαθηΐ, Ὡο ΐθ εἰ ἱμάϊος 11: 
Ἰπδῖσ, 0. ὦ, Ο, ΣΕ. είζεὶ, Ἑλὶε, πον ρδυνοχιθ Ὑδδ]1β.. 8 πιδ]. 
(ἀ8Σ Βοβεη.) 1825. Σ Ἀπ]. τό δι- 

Ξ, τρία ,ϊοος ἰδ, Οαπλ ἀε] θεῖα Ἀἀποϊα!οηΐδιιε Ροεϊρβδίπγαπα 1 Ἡ. ἸΠοπλίϊ. 
᾿Αοοοάυαξ επιεμἀαιίοπεθ Φοάον. ἙἩΠογπιαπηὲ, 8. τα], χδλ4. (σὰ Β.) τά δτ- 
Βο]] δά. Ῥαρ. 18 ρ᾽. 

Γ οαΐον, Ὁ. ἘΥΖ., ( εδομίοδιθ ἀε τἄχῃϊος νει διδαῖεϑ υηᾶ οι», {ὰς ἀϊα 
᾿ς οΒοίδη ᾿ΟἸαδϑεα σὐοπ (εἰεμτεειφομῃ! εα ἀογβοδίεῖ!ε, δῖ. 8. 65 Βοβεη.}) 
1821. 1 ΒΙΒΙν, 16 ρτὼ . 

Οεγπλαγά, (4, Ο., οδδεγναιίομοφ ἰώ ϑόρῇοςϊιβ ΡΙΠοοιεῖεα, 8. 1810, 
(τὸ Β.)) 18 δι. . 

. Ἠαλπ, Μαβ. Ο. Τὶ, Η., φταϊα, Δαϊοϊέμας ταπι τἱομιίβεη ϑείσοῃ ἄεε [αϊατ.: 
Ρυποιίοῃθ- Ζ εἰσβεα ἰὼ ἀες ἀευΐδοβεέῃ ϑργδομο, δὶν ἀ16 Τυβεηά πδοῖ εἰηον 
Ζεὶϊ εγϑρατεπάση Μεῖβοάθ, 10 Ἐ011ο. Νεδεὲ εἰπεῖ ἨΌΙΡαΟμο [ἄτ᾿ 
Τιεμτες ἀπὰ αἴ6, τγϑῖο μα δον βοῖθδὲ ἅδε ἄθῃ σϑοδίε Οεβτάϊον εν Ἰηπὸῦ 
τογριιποιϊΐουϑ -- πη δΔηάεγεσς ἴῃ ἀοδυίδομοη ΘΟ τ ἴδ ΡΒ] ΊΟΒεα Ζεϊοβεα τ|η-- 
τευτὶμΐεα γΌ]εη, 8, (26 Βορεη.) 1825, ϑοβγεῖθρ. 21 ῥτ. 

Ἡενγπιαππ, Ῥτοῖ, Ἐν., ετγηπηῆ -- Καιθοίδπλαδ, ΕΠ ΟὝδοβοὴκ δὰ Κίηᾶεν, 
τὰ ἱμηθῃ ἰα Κυγζόη ἀπὰ ἔλεος μεπα ἘτζβΒΙ ρει ἀϊς πδεβίρδιθῃ ἕμπογα!- ἢ 
δοΒθη, Ὗ εγϑεδῃ 68-- μὰ πατατγβ ει οὐ ἴδομθη ΒΕρτ 6 Βεϊξυιρτίπρεη, Ἠεμῖδο 
πηὰ Βτδησορδοι. δ1ὲ ψὑεγρ. τποὰ γεσπὶ. Αὐῇ, τς ἂν ΑΒΒΠπηρεα. --- 
Αὐοβ πηῖον ἀεπὶ Τἰιοῖ τ τιηοῖρεϑ. ἄ6 Νίοταϊθ ροῦν 165 δηέαμϊδ εἴς, ὅ. 
ξερὰ. (ι1ᾷ Βοροι.) 18αά, 20 8. 
ΕΙ ἘΝῚ Εμτιριἀεα8 9. δυϊπιοάνεκε, εὐ οδφ ἴπ ἀρβραὶ, δι). Ραεῖδα. 

ὅτι. , 

-- --υυυὰ Χ΄ 2. δολαάε, πεης Ἰφιοιαἰδοκο Βρυδομιεῖτα ἐάν δου πὰ 
ξὰ πὰ ἐγ ἀπιοσπάθα ἘΞΟΝ ΘΟ Εθτυει δτ. ὃ. (90 Β.) 1811. 10 8. 



ἊΣ 

Ἡ ογοοπιοπζοὶ, Ῥ., αἀΐα ϑοιὴ - πηὰ Ἐδειϊϊρβορίδιεῖη, Καυτς εκ] τε, υην- 
δοιιτίεθει ἀπ εἰἸδαϊεγῖ, περδῖ εἴθε Αὔβαηρ νοι Ὀτγοργαηρ,, ΑἸτες υπὰ 
Ναιθθα ἦεν δόπη - ππὰ Ἐεεῖαρε. ἘΛν Ὑο] Ἔδοδι]εα,. Ν. Αὐβρ. 8. 
(οὐ Βοβ.) 1815. 140 ρτ. 

Ἡοΐπιαππ, Ο. Τ., Καγεα ἀευϊδοθθ ϑρυδοθ]εδτε, δὶς Βάγρεν - πὰ Ι,ληΔ- 
Βοβα!εῶ Ὀεατβεῖιεὶ, ὅϊ6, σψέυθδεβδ. μὰ συεέγιῃ, Απῆαρε. 8, (ιτὰ Βοςι) 
ι8λο, ὃ ρ1.- - ' 

Ἡοσϊά, Ἐ., πδυεν Βυϊόξειο]]εν ἐὰν Κίπῆον, οάδν ῥγαϊιτβοββὸ Απυεϊσιιηβ Ζ:Γ 
Αμρίδϑδιιυβ πα ρεβδείσεη Εἰοτιομβαηρ ἄεν Βιυϊείς, Νερδὲ εἴημεν Βιϊοῖ- 
ΒΆΠΙΠιΙ πὴ Ρ ἢν Κηάρεα πη Μάδομει,, Ὑγθ]οῦα ἴπγτὲ ογβίο Ὑεγοθοῖα ἴα 
80. Βε (Ἰολθ Αὐΐϑἄϊζθῃ χμλοίιρα νυ] θὰ, στοὰ 7. Ο, Κομ, “ἴὸ, γευρεες. 
Αὐῇ.. 8. (12 Βορ.) 1824. 16 ρτ. ᾿ 

-- - ἀϊς ὙγεΙιρεδο αμῖ8 ἐὰν ἀ16 ΤυρεπΩ͂ τι, 8. νγ.,) ποῖ 81 οοἷον, ΑΒ- 
ΒΠ4; ρν. 8, (16: Β.) δι Ὀγιοκραρίεν,, δοϊιόπ ρεθυπάεη. 5. ΕιΒΙγ, 4 ετ. 
δοίνναγ2. οανῖ. 2 ἈΏΪΓ. 8 ρ. ᾿ ; 

-- -- ἤεὰθ ΕἸἼΡΕΙ, πὶς Κιῃάεν. ἴῃ Βὕτρου - πρὰ Τιδηδομι δ δπιτνοτΐξη. 
αἴε νεῖ. πη4 γοσηλ, ΑἸΗ͂. ρνυ. 8, (5 Β.) 1810. 3 ρτ. 

--- --- ἀϊεεξεῖθα τηῖς χὃ δεβνεδιζοι Κιυρίοτηι ρον, 8 ρὺ, δΌ]ογ. 15 δτ. 
Ἡδνενα ὈΙθΊΊδομε Ηἰβίοτίεα, Ζὰπὶ σεργασον δἰν ἀϊθ Τυρεηά ἴῃ Ὑο]Κ86- 

δοβ]εη. Ὀπιρεαρ. νοῦ Μ, 7. Ο. 4ϊτγν. α ΤΊῊ]ε, θΘὲε, γυευθ. τι, ἄατεῖι 
εἶπε Κυτζα ΒΕ] ΟὨδΡ Θβοβίομία σέσπθ. Αὐῆῇῆαλρε. ΜΠ 5. Ὑιιεϊκαρίεγη, 
ὅτ. 8. (οὗ Βορ) .ὅ21. 8 τ. δε. 10 ὅτι, Ι;ἷξ χοξ Κιυρίτ. 20 ρτ; 

. 22 δ. ἡδὺ 
ἸΚογγιαδνζεν., Ὦ. Ἡ. 41., Τδοῦς οὗεν Βευθρ εἰ δαυπλπηρ δίν εἷης ὔβειθ 

Βιϊάυηρ ἀε6 ἀεοϊαπιαϊουίβομβοηα Ὑοτίταρό; ζΖιιπὶ ὕβεηι] με πὰ Ῥεῖναί- 
᾿ πηζοχτίοδῖ, ργ. 8. (21 Βορεῃ.) 1822, 41 ρτ. 
Χοοῦ, Οἀουτεῦι. Ο, Ο,, Ὀερυηρεα Ζπηλ Τῦεθουβεῖζοη δτ8 ἄστη Ὠδηΐβοδεπ 
᾿.1}5 Τιαιοϊπίδοῃθ χηΐξ στδιηπμαῖ, ρΡ 1010, πὶ. Βἰβῖίοσ. Αὐτῃει καηρεη. δυ. 8, 
᾿ (122 Β,) 20 Ἐτ- . | 
Σιοοπλαταὶ, Ο. Ο., Ὁεδυηρόθαοβ τῦχὰ Περεγδεῖζοθ δι8 ἄθπι Ὠευϊεοΐδη 
ἀμ8 Ἐτγδηζύβιβοης, τε ἄδῃ πὔιπίρεη Ὑτίεσ ὠμὰ Ἀεἀεδηδαιΐεη., δυοὰι 
᾿ ῥταγατηδτίδοε ΑἸσλθγκαηρθη Βερ εἰϊεῖ, “ἴς, ψεῖρ, πὰ σειχη. Ἀπ, 8. 

181λ1. (172 Βορ.) 16 βτ. : Ἂ 
«ὦ - το πεῖ {γδηζῦδ, Θρυδοῦ εἶτα ἐὰν Κίπάον, οὐδὺ 15 ζυγοοϊ 88. ψ οτθε- 

᾿ τοϊτ απ ρϑθτιοῖ Σὰν τ πα] Ἰσμε ΕΣ Εσθηρ ἀεν ἔτδηζ. βϑρυδοβε, Ἰειῖα υγόμῇ, 
Απβρ. 8. (1ο Β.) 18ι2. 8 δῖ. ἂν 

Δαιίίλίαα, Ὦ. «Α., ἰδϊοτίαε δυδθοδθ οδρίϊα ῥγδδοῖρῃῃϑ δέει ἜἼχοεγρία εχ 
Ηετοάοιο Ὑπαογάϊάε, Χεπορμοῦϊε. «(, 24 8 πια]. (1 8} Β.} 1 Β1ΆΙΓ. 12 ρτ. 

-.- - Μιβοο]δηεα Ρμ]]ο]σρίοα. το]. 1. Ρ, 2. ὅ. 1]. Το 1. ἃ. ὅ, 8' πρι)- 
ἃ 1 δῖ. ᾿ ' | ᾿ 

Ῥείτε, ; Τὺ. Ἑ., Ἠεῖ]αδ. Οεάτδηρίς Ὀδεβετγεῖομε ἀεὶ δϊέρυϊ ες ίεοβεα 
ϑιδαΐθῃ -- υπάὰ ( εἰομτίεπ -- ( ἐϑοδίομιο. ρτ. 8. (14 Β.) 1818. 18 δτ, 

ῬΙαΐοπὶθ ἀϊαϊοραβ ΤΩΝ, Ῥτοϊεροπαθηὶδ υἱπάϊο, εἰ Ὀγενῖ δηηοῖδι. Ὄχρῖϊο, 
Ο. Ο. Νίζοοῦδ, Αεοεά, ἂς οομυραταῖιν!8 βτάθοᾶς ᾿ἰπραδε τησάϊδ δὰ βυδ- 

χῃονεηδπι ΘῃΆ]]1αρε8 ορί πίομαι σοπλπιθηῖ, 8. χη]. (6 ΒοΡ.) 1822. 0. δι. 
.-- -  ῬμΠερι5. Ἀεξοθηϑ. ῥτοϊεβοσλθηϊβ δὲ σοχαηῃιθοϊαγι ἰδ ΠΠΠυδὲ., Ὠ τ. Ο' 

ϑιαϊδαμπι.. Αοοεβθ. ΟἸγπιρίοάοτὶ ϑόμοἹα ἴῃ ῬΒΙεσατα, πρὸ ῥσὶπηαπὶ 
εαϊτ. 8 τλδ). (26 Βορ.) ..850, Ἠο]].. Ῥαρ. 5 ΒΕΜΙτ. 16. βτ. Ὀγχυςκρδρ. 
“ ἈΠ], : ᾿ ' : | ; 

Ῥιαμέξ,, Μῆ. ΑἹ, Ἤεοταοσάᾶϊαα. Π]. Οαρνι, ΜΙ16ὲρ ρ]ονΐοδιιδ, ᾿ΥΣΏ σα πληντ8, 
Ἢ ]ὰ, ὑτοόπαπι ρτδιίίδσω εἰ τι8. 8080]: .εἀ, Ἐν, Σιέπήετπαππ. Αδρεδο. ἂς 
. ψαῖογε ρτοδοάᾶϊα 1186] 108. 8. τρδ)]. (1θὲ Βορ.) 1825. 1 ΕἸΡ]τ, 

ῬδιΙδΣ, Ῥτοί. Χ. Ἢ. 1,., Κανζει Τϑμσθ ποι ἄεν Οεδβοδίομιο ἀεβ Κα δπίρτείονβ 
ϑδοθδοη, ἔτ ἄδπα Ὑοιῖγταρ ἄειδε θα δα Τγοθεα αἱ. Βερβδεσεη Ετειε- 
Βύηρο-- Αμδιαϊ θη, Νεῦθ, "4 Επάθ 1812. ἰοτίβεδεῖζίε Αὐϑραθε: ρΓ. δ. 
(ιο Βοξβ.) 18:2. βδομτεῖδρδρ. 1 δι. ὈνποΚραΡρ. 8 ν᾿. Ὁ ὃ 



ι 
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ῬδΙΐπ, Ῥιοῖ, Αὶ Ἡ. Σ., ἀϊε Ὑ͵ΟΙρεεο Ποδτα, ἐὰν ρον] Δεῖ Τιδδον πὰ 

φιαιγεηᾶς ἀαγρεβιε!, Κ Ἰεγὲθ, γεγο εἶρῖε,, νομέα ὑπ ετρδηζῖα Απᾶ. 

ἴα 4. Βεηδεῃ, Μὲ 4 ΤΡ ΚΠΡΙΣΤΤΙ 8, 8. (155 Β.) 1854. ϑομτει ραρὶεν 

8. ἈΚΒΙν. χ6 δι. ηείε5 Ὠεαςσκράριες 2 Ἀϊδ]ν, , 

.-- --ο᾿ ΚΙοίηο Ὑγ εἰ τρ ἐβο εἴς, Δεν Βεάγδηριε Ὠδσβι θὴρ ἄορ 41]ρεπλιεῖ-- ἡ 

πεη Θεκεδιομις Πὰν Βόμευβ Πμεμιγαμϑιδιλέη, ἄϊθ, γεῦρ. υπὰ γεχὰ, Αἰ. 

(ἱζ εν εὐιίβοη 1 ἡτεγαῖα τ) ΒΤὸ 8, (29 Βορ.) 1825, Δ1 δ᾽, ὩΣ 

μον ς- ἀϊε Ὑ εἰ ρεδομίομιο ἐὰν ἈεΔ] - ὑὰ Βύγρενυβομαΐθη ππᾶὰ σὰπὶ δεῖ θδι- 

“πηϊειτίοδιε ἀατρεδῖε!]ς, ὅὲ γε. υπᾶ νεττὰ. ΑἸ, ρτ. 8. (14 Β.) 1818. 12 δῖ 

᾿ς ϑαϊίμδὲ γ'’ τοπιϊδομα (εεοδιομῖε, πᾶ ἀθ Βτοββεβ, ϑοὺ . Ο, δολίων. Ὁ 

Βυοῖίν σοῖς Αππλευκ, ο2ἴε, γε}. Απῇ, 8. (Σο Βορ.) 1821. ΒΙΆΪγ, Θ ὃτς 

“ς, --- 88. Βιιοῖ, 4 Β1Π|γ. τὸ 81.) ἘΧΕΓΤαρΡΙ ἀν 5. Βιμ|ν. 16 τ. 

ϑολαάσ, Ο. Β. ὑυόνο Τὴ χιουαιΐο τδπθΆ]8 [14] απο -- Τδάεβορ τεᾶεδοο-» 

1ια]ϊδῆῶο. Οοπιροδῖο (0118 Ρἱὰ ρτδῃ ἀ]ιρεῦζα, οἷον: δ νος γο ] ] δι ἦ1- 

8ε8 1ϊι} 1 ηϊδοἢ -- ἀδιι 80} 65 πὶ ἀεαϊδοὶι -- λ[4118 150 }168 δοᾶνν γτοτθιιοἢς 

Μὶν ἄεν ρτὕδβδιθα οτος διϑρεαγρείϊει. ἃ Βιῖδ., δι}, 8116 πι δέπ)γεϊ 6} 

1 θεη τ ἴῃ ἀδΥ Β ΒοΥβρτδο 6 νοικοιπιεμάδη Ὑὴοτϊος ὑπ δεῖν υἱε]α 

ΔΑυδάγάοκε ἀέν. ὟΝ ἰϑβεμβοβιδίίθα πο Κὔμπειε, ταὶς διμζυρείιρῖεσ δοιοπαῃ 

ἡεάεα ἀευιοομοα ήονιεβ, ὅ. (δοϑά 3.) 1820. δε}. ϑβσεῖρρ. ἅ ΠΠΓᾺ 

12 δι. Ὄγεῖεδ Ὠτυοῖκραρ. ὅ Ἀΐ Ἰγ, 16 τ᾿ 

.-- --.Ὁ,. πεαὲς νο] δῖ, ΕΗ ΙΙβοι μά. Πουΐδοῖεθ Ἠαηάνυνδιτευ θα  ᾿ εἴς. 

49 Αιῇ, 4 Ὑ]ε. 1.9, 1816. (108 Β.) 4 ΒΙΜΙν, 12 τ. 

κοὐ μεῦεβ νυ δῖ, Ἐτδηζῦβίβοι ππῇ ουϊβοιοα Ηδηά -- ππὰ ΤΑδοβοαν ὅσ 

, τϑέβδυοι. α ΤῊ]. ὅς Αὐϑ, 155., (δι Β.}" “ Β}τ. ᾿ 

.-- --- χοῦν. Οταιαπιαῖγα δ] επιδπὰθ ἃ Ιωβαρε ἀε5 ΕἸδηςοἶδ εἰ ἄε οεὺχ 

᾿ αὶ ροββέδεηϊ 14 Ἰδηριιθ Ῥταης. εἴθ. 06 εὐϊξ, Δι βπι. 8. 1821. 1. 

(ζῶ Β.) 1 ἈΝΕ: ᾿ ΦΉΣ. ᾿ 

ον τον Οταπιπᾶς οἵ ἴα ΟεΥγπιδῃ ἸΔὴρ. ἴον 188 τθ οὗ ΤΡ ΙΒ ῃγπδα 

εἴς, ὅε εἀϊιίοι οατεῖς, τονϊδεὰ δοῦν, ἱπιρτγουθα, 8. (χά Β.) 8.2. 1 Ἐν, 

-- --, νοϊ]οιᾶ πάρ ἀευῖδοβθ ΒΡΓδΟ ]εμτθ, ΖῸΠὶ (ερναυοῖα ἄδν Θομβ].. 

πἰθὦ Α11ὲν ἄοτεν., Ὑγεῖομα ἀϊα ἀεδυϊδοις ϑργδομα 2'ὸὰ Οορεμπδιδη θ᾽ εἰπεδ 

δτυὰπα!τοίνειν διιιἀἸ πη τοδονθη,. Νεθοὶ εἰθθην ΑὨμδηρε, ΜΈ ΟδεΡ το 

ἄεπι πυπα!ομεη ψοτγίσαρο μδηᾶεϊῖ, Ὡηᾶ ἴὰ εἰαΐρει Βεϊδρίει θη ζεϊβῖ, 

στὶς αἀἰε. ἀφυϊδομβεη ΟἸδδδῖκενς ἰπ. μόμοσῃ ΦΟμυΪΚ] θα εὐκ ᾶγε ψεγάεα 

χηΐδδεῦ, 8. (9 Β.). 1822. 21 δ΄'. δον ' 

Δολπιίαι!, Μ. ΚΑ. 6... Ο., Αὐυΐαηρϑρτάπἀς ἀθν Βόβετω Αὐἰπνϑῖῖκ ἀπὰ 60-- 

χαεῖτῖε,, ἄεν ΑἸροῦγα ποὰ ΤΉ ροΒοΙιεΊτ6. Μιὶ 4 Κυρέετίαἴεϊ, ᾿ ΒΥ. 8. 

(αι Β.) 1811. 1 Ἀϊηϊτ. 20 8. ᾿ 

- -οοῷ ρυιεοβίβομβε ϑ.Βη] -- ΟΤ᾽αϊαταδεκ οὐδς ῥγακιίβομο Αὐ]εϊπηρ τὰ 

1εἰομίεα ππὰ ρτληά]ιομει ΕΥ]εσπαδβ ἀες βυίες, ϑργδοβθ, σαῖς Ἐν]ᾶθῖε-- 

τὰῦρ ἦεν Βορεὶμ ἄατοὶι ΣΝ εοΚιηᾶβοῖδα Βεϊθρίε]6 Ζῖιπὶ Ὀεβογβείζθῃ ἰπδ 

Οτιδοβίβομε, αἵε, ὑεῖ. ὃ. νεέγῃ, Αὐυβ. 8. (19 Β.) 1825. Ὑῇεϊε 

Ὄταοκραρ. 10 δτ-. 
δοίεοία 6 ροῦτιδ Ἰαιίηῖ9 Οατπιίπα δ ἰηἰτἰδηοι γοεδὶ Ἀοπιδῆδε εἰγοηιπα 

δηΐίμο8) οΟἸ]ορίς, τεοεηϑ,», ρτϑείας, εθἰ ῬΓ. ἱπῴοπιαππ. Ἃ Ῥᾶτῖεδ, 8 τη]. 

,, (16 Β.) ι85ὅ. 16 δ᾽. 

εὐ ΙΕ δΏΙ γε ἀεν δτὶθο ἰδοῖθπ ψγεΐβοευ,, Βεβοηάθυβ δι Χεθόρβοῦθ ϑοθτὶς 

τ άρῶ, ὈΟὐἰδοίδο. πὰ ἄμπτοι εἶα νο]διάηα!ρδο ΒΥ Ὠῖ86}} -- ἀσιοοβοῦ 

Ὑγύνιεγνογζθι μηδ εὐἸδυϊετῖ ὙΟΩ. Ὦ:. Φ. Ο. 6, 7 εκεί, ὙΤο) ει] α 

Αιϑ8. 8. (28 Β.) 1825. χϑ 6. ' . 

διίοὶπα, Ὀν. Ο, Ο. Ὦ., Ἀϊεῖπθ (εορναρμὶθ οὐεν ΑΡργίβϑ ἄεν ται βαπιδιβοϊιθιὅ 

ΡΒ γδίϑομεπ “ἀπ. Βεδοηάετα ρο]ἰβομθα Ἐτάκυπαε, ποῖ ἀδῃ πειιεβῖρῃ 

ἘἨεδιπηιπυησοα Ογπηληδδίεῃ υὐὰ ϑβοδυϊεη. Μὲ τ (βατῖοθ. .22,47- 

σολπές νεγὺ. μ. νεγπι. Αιῇ. τ. ὃ. ι825. (25 Β) 16 ρ. 

κα ςς (εοργαρμῖα πδὸρ Ναϊανβτᾶμζθα [ὰς ρα] - παρὰ ΒιγρενβοβΌ ]Θῦ, 

. Ἀὲ Αὐυῆ. κτ. 8. 1818. (11 Β.) 9 81- . 

.- .-- ἄϊξεκειρα τοῖς α πγάσοβῦ. Ὑγεϊτοβατῖθ. Ὑ εἶδα Ὠγποκραρίες τά δ᾽. 
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᾿ ϑιοῖπ, Ὅτ. 6. Ο. Ὁ., Ἠδιάβυομ ἦεν ϑορταρηίς ππὰ διδιϊδεῖκ, πδο ἄεη 
᾿ Ἰδηδδίεη Απείομέεπ (ὧν ἦἰς ρεδί] οἴει διδηάς, γπιπδείθη πὰ Θομαϊεδη. 

ιν Βδηῆ : Ῥοτίπ 4), ϑραηίεη, ΕΥδΏΚτεῖομ, ϑοδυνεῖ, Πιαλίεη, ΝΙδἀεεϊδηάε, 
Βεϊιίδο!ε5 Ἀεὶοῖν, Πάμεπιασκ, ϑοινεάθ, δι6, σψεὺρ. τ᾿. γεγπι, Απῆ, 
Β΄. 8. Ι8α4, (45 Β.) ι Ἀπμ]γ. 12 βτ. ΜΝ ᾿ 

“πο τῷ, ἡθεβεῖθει 2Ρ Βά. δι δο )δπά. 4ϊ6, Ὑπροδῦρ. τ. νυεῦς Απῆ, 
δι. 8. (49 Β.) 1τ81τ.ν. 1 Βεμϊν. 16 οὐ, - ᾿ . 

“  ὁὉὦω,; ἀερβείθεη ὅν Βα, Ἀυβεϊαπὰ, Τύγκευ τ. δηδδετειιγοράϊδομςε Οοο- 
; ἜΑΡ! ς. ἀϊτό, ὈπιβεασΡ. τι. νοῦ}. Αλιῆ, δι. 8, (52 Β.) 1820, 5 Ἀμμ. ἃ 

ῖ Υ̓ 

Ῥὰ; δ ἡ Ἠδυάριομ ἄθγ Ναϊυγροδβοϊιοιιε, ἤὰ ἀΐε ρεριϊδεῖεῃ διᾶηάς, 
Ογηνπαβίεη ὑπ Βοβυεα, Ὀεβοπάεγ σὶς Ἡϊπείομς δυΐ Οδορταρηῖς δυε- 
βεαϊβεϊῖεῖ, “ Βά6. “ἴθ, σε. τ σεῦ, Αὐῆ, πὸ 151 ΑΒΒ|6ἃ. ρτ. 8. 
(4ο Β.) 1810., ἐοΐοτ, Θοβγϑῖρρ. ὅ Βιμΐν, Ὑγεῖδδ Ὠγποκμαρίες α ἈΚ Ϊγ, 
12 81. ἷπ ΠΑ]Ρ. ΕὙΔΩΖΡα, 5 ἈΠΗ]ν, 20 ὅτ. δοννασζ ἃ ΒΠΜΪν. 18 ρτ. 

πὸ -αῖ, Ναϊπερεβοίοπις ἤν 64] - ἀπά Βανρογθου]δα, τὶς Βεβομπάεσεον 
Ἧ Ἡϊμδίοθν διέ ἀδορταρδία δυθρεδγβθεὶϊῖει. δῖε, σε, ἃ, γεσπ, Αμῇ. Μιὶι 

“ δοο]ον. Κρίμα. ρου. 8. (14 Β.) 1822. 16 δτ.-. 
-- ---, πειεὲῦ Αἰ1Δ56 ἀδν βδῆζθη Ὑγεῖϊῖ, πδοὴ «ἰδ ποιεδῖεῃ Βαβι χωπ- 

δεη ὧντ Ζεϊιρ5]εβεν, Καυΐ - ὑηᾶ Οεβομα[δίευις εάεν Ατὶ, Ογπιηᾶ- 
βἴδ πη ϑομα!θη, στ θεδοιάσδγες Εἰϊοκδιοδῖὶ δι ἀ16 βεορταρὶ, 1 θμγ-- 

, δύομεν νοῦ Ὧν, Ὁ. ΟΦ, Ὁ. διοὶπ. ὅι6, νευτα, ἃ, Βεγίομε, Απῆ, ἱπ᾿ 18 
 (Βαιῖεξα α, 7. ἰϑιοτίδοϊδη, διαιτ δίβομεα ἀμ] π᾿ τίδοεα ΑΡ6 116 πρά 

Ἐπ] ιιϊοσθηρβεη. δ᾽. ΕὉ], 1824, Νεῖϊο ὅ ΠιμΙν, 8 βτ. 
τ Ὁ ποιὸν ϑοβυ δῖα, ταῖς Βεβοπάεγες Ἠοιϑομς αὐ ἀϊς βεορταρῃ, 

Πιεμγθῆομβεν στοὰ τ, Ο,. Ο."}. δέεϊπ. ὅις, Βετίοδι, Αὐδρ, (18 Β].) 
δι. 4. ᾿ι824. 1 Ἀμ]ν, 12. τ. ᾿ 

᾿ Τγῶᾶμς Κτιορδεάετν, ΜΤὶδ εἶπεῦ πειιθ σαοισίβομβεη Ὀεβεσβεῖζιβ, να 
“ διο ταὶς οτῖ-- ἃ. Θ'δομευ] ἀσαπροη Ζιιπὶ ὅθι -- πᾷ δε] θεῖ βετυφαοῖ 
᾿ γευβθβει στοπὶ Ἰϊεοῖον Ο. Ο, Η. διοοῖ. δι. 8. (5ὰ Β.) 1819. 6 βδτ. 
Ὀπιετεῖομῖ » ἴδεοτει. ῥτακῖ, 'πὰ Τιδπἀβομα[ βζειοβπεῃ, ὨΘΡ8ὲ εἰθεῦ Απ]εϊεπηρ 

ζᾷπλ ΝΝαϊυνζεϊοβιεω, πδὸ Ετίδμβσαπδε πὰ Οτιηάραίσζεη εν Βσαῖεν 
Κίμβιον, Μιῖ 41 Κυρίετι. «4. 4. 1817. ἨδξταΑρρε. Ῥγχεὶδ 16 ρτ. 

ψιι66. ἀπαπὶ νἱτοσαπλ ὍῬιδ. Ηδεπιδίσγδμδὶξ εἰ αν. Ἠμλπξοπίξ, αἰϊετα δὸ 
εοἄειι Ἰιριπξομπῖο, αἴῖ. ἃ απ. ᾿ξ γεξεπδαολίο φβοτῖρια, ΟἹ πὶ ἦάπλ ἱπ 

. Φεγταδηΐα ἡπμοῖίπῃ, τορεϊξαα πθης ἰϊογαιη δ ιῖα6. Αοοαβ8. ΕἸορβίαμα ζοαη, 
ἹΜδονππαπτι ἀαοις  Οοπ5,. Ὅτασ, --- (Οὐ, ἔτ. Ζἰπάσπιαπης 8 ταῦ]. (ι8Σ Β.) 

᾿.χβ8λ2. 1 ΒΙΠΪγν, β 
- 7 εἰζοί, Ὧτ. . Ο, Ε., Ἠαλπάνβυϊουθυοι ἄεν δῖε Ὑ εἰϊ-- υπὰ ΨΌΪΚεΣ -- Ο ἐ- 

βοβίομίο,, Φεϊδυΐεγς ἀν ο ἢ Βιβίοσ βο1 16, τυγτ]α] ορίβομα, ρομθα]ορίδομα Γ,ιε- 
Ἢ χαῖν Ὁ δὰ Οὐἴταν - ΤΡ Έ] δὴ. 5. Τ]}|6. Ν. ψ λ, Αὐ88. δι. 8. (67 Β.) 
1825. «ἃ Βιμίν, 12 δ... ᾿ : 

Χεπορλοπς Ἐεϊάλιρ πάοϊ ΟΡεγδβίεῃ 5. ρυϊβο ἶδο,, το φἴηεπι δι Θοῖβοῖ- 
ἀευϊομεη γονιγόμιδῖεν νογβεϊισα νοὶ ἢν, Εγ. Πεΐπγ. Βοίἦθφ. ὅϊῖςε, νει. 

Αμῇ, -8. (2ι Β.) 1821. 21 δ΄. : ᾿ Ἷ 
.-- -ὖΞ, Οὐτορδάϊε, οὐεν Βιϊάιωυρϑ -- υπὰ ΓΕ αδϑοδοβίοἶιε ἀες Ἀϊϊεση 

ὥγεγιυ , βυιεο ἱβο., ταῖς [δ] ἰδαμεῖβ 6, εὐκ] ἀγεμάεηι Ὑγοτγίνερί δες υὐὰ 
πιοῦν Κυϊιδοβεὰ γοιτεὰθ σοὶ 1. Η. Βοίμο. 8. (28 Β.) χ.ϑλἅι. 
ι Εἰμίν. 4 ρτ. , ᾿ ! 

Ὡς -- Οερειεο ΐδομεν. ( ἐβομ οἰνίεα. βίεθϑι Βιεπεν, Μιε. [0}4}}6.-- Αηζεῖρ6ῃ, 
, Ζεϊιθεδιιπιαηρει, Κυϊιίδομε, Απάδεμίαιβοα μὰ Βερίδίεση νοῦ ζν Ἧ.. 
, βοέλο. 8. (τι 8.) ιϑλὅ. 1 ἈΠμ1|ν. ᾿ 

, 

Ἢ ---.-....ὕ.»Ψὕἕ;ζὕὅὕἀϑὐὔἱὔὐπππααδδδαυσοιυπασσυο Ἕν “νὰ 

κ᾿ 



ΠΟ ΜΙΡΒΙΑῈΕ 

"ῈΧ ΟΕ ΕΙΟΙΝΑ ΕΝ ΒΕΙΟ Η, 

» 
Ν 

᾿ Ἃ Ἢ ἢ 
ἔς 

4 ᾿ - 
' 

᾿ , 
᾿ - 

-. 

. ᾿ ἅ ᾿ 

Ε ν 

ἥὟ ᾧ 

»- 
- 

Ι ᾿ ἢ 

ἈΞ ω 

. 

. ᾿ 

᾿ . 
“ 

- 

. 

" ΝΜ 

᾿ 

ἢ 
᾿ ᾿ Ὶ 

.« 

, 

τ φ 
- 

νἾ , 



ι) 







ΠΟ ΝΝΝΜΜΝΟΝΝΝΝΝΒΒΝΒΟΝΒΒΒΒΟΒΟΕΝΝ 

ΜΜΜΗΠΗΙ πο το ἢ 9 2044 ΟἹΒ8 958 

ΤῊ Ὀοοϊς βΒῃοιϊἃ Ὅ6 τγοζισγηρθᾶ ἴο 
{π6 ΤΑΌΓΔΓΣΥ οἱ ΟΥ Ὀεξζοσγο (πῸ 1δ8ὲ ἀδίθ 
βίδι:ροα Ὀδϊον. 

-ἰ «μὰ ἐμοδπω,. κα σα, . δ... 

Α ἔπε οὗ ἔνε οδπῖβ 8 ὅδΥ 15 ἱποιγγοά 
ΌΥ͂ τοϊαϊπῖηρ ἰ Ῥεγοπᾶ τς βρεοϊδοά 
Ἐ1π|6. 

ΡΊΙΘ6δ886 γοῖισ ὈΓΟΙΏΡΙΙΥ. 

᾿ Π γι κ ᾷ ἡπῷ οὐ θά 

4} ἥπ- - ἃ 1 

πνεν πη ἢ 
Ἐ ΟΑΝΘΕΙΓΕΡ 



Ὀἰο σα Ὁ. (ὡοοφῖςο 


